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Szanowni Państwo,

Wiedza, przedsiębiorczość, innowacyjność, otwartość i umiejęt-
ność szybkiego reagowania na zmiany, to klucz do osiągnięcia 
sukcesu we współczesnym świecie. Dlatego w Strategii „Euro-
pa 2020” jednym z filarów rozwoju Unii Europejskiej jest gospo-
darka oparta na wiedzy i innowacjach. To wyzwanie dla instytucji 
UE, krajów członkowskich i regionów. Jako samorząd regionalny 
już wiele lat temu zdaliśmy sobie sprawę, że musimy oprzeć 
nasz rozwój w dużo większym stopniu na innowacjach i  tak też 
uczyniliśmy, m.in. dzięki funduszom unijnym, będącym w naszej 

gestii. W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 ‑2013 wsparcie 
inwestycji w wiedzę, rozwój innowacji, wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębior-
cami a ośrodkami naukowo ‑badawczymi, komercjalizacja wyników badań naukowych 
– to bardzo ważne obszary.

W te dziedziny będziemy także inwestować w przyszłości. Przygotowujemy Regionalną 
Strategię Innowacji w oparciu o inteligentną specjalizację bazującą na potencjale nasze-
go regionu. Punktem wyjścia do prac nad specjalizacją regionu było badanie metodą 
foresight perspektywicznych technologii. Jego wyniki zostały uwzględnione w Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020, gdzie posłużyły jako uzasadnienie 
dla kierunków polityki rozwoju.

Inteligentna specjalizacja powinna oznaczać nie tylko wybór kluczowych obszarów i branż 
w rozwoju regionu, ale również inteligentną współpracę. Na takim założeniu opiera się pro-
jekt strategicznej współpracy województw: małopolskiego i śląskiego. Dobrze rozwinięty 
śląski przemysł w połączeniu z potencjałem naukowym małopolskich uczelni powinien 
zaowocować rozwojem innowacyjności, choćby w obszarze technologii energetycznych, 
czego dobrym przykładem jest już Węzeł Wiedzy i Innowacji. Chcemy, aby gospodarka 
Polski Południowej opierała się na innowacyjności i wysokich technologiach. W ten pro-
jekt, zainicjowany przez samorządy obu regionów, włączyli się już partnerzy naukowi, 
biznesowi i społeczni, co daje duże szanse na jego powodzenie.

Cieszę się, że Małopolska została wybrana w tym roku na miejsce europejskiej debaty 
o innowacyjnych regionach. Kraków był trzecim w historii miastem, w którym została zor-
ganizowana Konferencja Tydzień Innowacyjnych Regionów w Europie (WIRE). To sztan-
darowe forum dyskusji dotyczącej rozwoju regionalnego opartego na wiedzy i innowacji, 
zrzeszające ok. 500 przedstawicieli świata badań i innowacji. Z uwagą wsłuchiwaliśmy 
się w tę inspirującą debatę. Echa tej dyskusji znajdą Państwo w najnowszym numerze 
Małopolskich Studiów Regionalnych.

Zapraszam do lektury

Marek Sowa

Marszałek  
Województwa Małopolskiego



Od Redakcji

Fiasko, przyjętej u progu XXI wieku, Strategii Lizbońskiej, 
która zakładała, że w ciągu dekady Unia Europejska stanie 
się najbardziej konkurencyjnym regionem gospodarczym 
na świecie, a także wyraźny dystans dzielący, na polu inno-
wacyjności, UE od Stanów Zjednoczonych, Japonii i tzw. azja-
tyckich tygrysów sprawiły, że przywódcy unijni postanowili 
szukać nowej drogi. Zdobycie silnej pozycji ma zapewnić 
Unii realizacja strategii „Europa 2020”, przyjętej w roku 2010. 
Receptą na walkę z kryzysem ma być oparcie rozwoju UE 

na trzech filarach: rozwoju inteligentnym (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji); rozwoju zrów-
noważonym (wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku 
i bardziej konkurencyjnej) oraz rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki 
o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną).

Zwiększenie roli wiedzy i innowacji ma być jednym z najważniejszych motorów rozwoju Wspólnoty Euro-
pejskiej. Ważną rolę mają do odegrania państwa i regiony. Autorzy Strategii „Europa 2020” podkreślają, 
że państwa członkowskie będą musiały m.in.: zreformować krajowe i regionalne systemy prowadzenia 
działalności badawczo ‑rozwojowej i innowacyjnej tak, by sprzyjały rozwijaniu doskonałości i inteligentnej 
specjalizacji; zacieśnić współpracę między uczelniami, społecznością badawczą i biznesem; dostosować 
krajowe procedury finansowania tak, aby zapewnić rozprzestrzenianie się technologii na całe terytorium 
UE; promować wydatki na wiedzę. Jednym z kluczowym instrumentów rozwoju regionalnego ma być inte-
ligentna specjalizacja – wykorzystanie aktualnych lub nowych mocnych stron danego kraju bądź regionu 
w kontekście UE, poprzez skupienie się na wybranej, niewielkiej liczbie obszarów i branż, aby osiągnąć 
wybitne wyniki oraz zdobywać w nich przewagę konkurencyjną.

„Unia Innowacji”1 – projekt przewodni Strategii „Europa 2020”2 – precyzuje, że od 2010 r. państwa człon-
kowskie powinny istotnie poprawić wykorzystanie istniejących funduszy strukturalnych na projekty 
w dziedzinie badań i innowacji, aby pomagać ludziom w zdobyciu niezbędnych kwalifikacji, doskonalić 
systemy krajowe, wdrażać strategie inteligentnej specjalizacji i realizować międzynarodowe projekty. 
Państwa UE powinny zacząć przygotowania do programów funduszy strukturalnych po 2013 r., kładąc 
większy nacisk na innowacje i inteligentną specjalizację. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma zo-
stać w pełni wykorzystany na rozwój potencjału badawczego i innowacyjnego w całej Europie, w oparciu 
o strategie inteligentnej specjalizacji regionalnej. Również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 
będą wspierać ten strategiczny wybór, m.in. w zakresie badan naukowych, działań służące tworzeniu sieci 
kontaktów i nawiązywaniu współpracy partnerskiej między instytucjami szkolnictwa wyższego, ośrodkami 
i przedsiębiorstwami badawczymi i technologicznymi.

Jak należy rozumieć pojęcie „inteligentnej specjalizacji” precyzuje komunikat Komisji Europejskiej (KE) 
„Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Eu-
ropa 2020”3. KE zaznacza, że władze krajowe i samorządowe powinny rozwijać strategie inteligentnej 

1  Projekt przewodni strategii Europa 2020 „Unia innowacji”,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0849:FIN:pl:PDF

2  EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

3  Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0553:FIN:PL:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0849:FIN:pl:PDF
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0553:FIN:PL:PDF


*  Prof. dr hab. Ewa Okoń ‑Horodyńska, kierownik 
Katedry Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego; ekspert 
Komisji Europejskiej ds. foresight i ECOFIN; ekspert 
resortów: gospodarki, rozwoju regionalnego oraz 
nauki i szkolnictwa wyższego; ekspert strategiczny 
do spraw przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Małopolskiego 2013 ‑2020, w latach 
2004 ‑2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki.
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Czy wszystkie regiony  
muszą opierać rozwój 
na innowacjach  
czy tylko wybrani  
skazani są na sukces?

Pytanie może się wydać nieprzystają-
ce do wszem i wobec powtarzanych 

sloganów o gospodarce wiedzy, tomach dokumentów 
unijnych, w których inne podejście nie jest brane w ogóle 
pod uwagę (np. strategia lizbońska i jej „odnawiacze”, Eu-
ropa 2020, Europejska Agenda Cyfrowa i in.), o potencjale 
innowacyjnym w Unii Europejskiej (UE), bezcennym ka-
pitale ludzkim, doganianiu USA, pogoni za wzrostem go-
spodarczym bez alternatywy1 itp. W rzeczywistości jest 
jednak tak, że mimo wielokrotnych prób podejmowanych 
w wielu miejscach świata nie udało się skopiować sukcesu 
osiąganego przez specyficzny ekosystem amerykańskiej 
Doliny Krzemowej implikujący powstawanie nawet setki 
przedsiębiorstw miesięcznie, stanowiący o nieustającym 
zainteresowaniu organizacji finansowych czuwających nad 
wylęganiem się, rozwojem i koncentracją innowacyjnych 
talentów. Tu zresztą zrodziło się naturalne pole badawcze 

1 T. Sedlacek, Ekonomia dobra i zła, Studio Emka, Warszawa, 2012

realizacji modelu „3T”2 pozwalającego na wnioskowanie, 
iż o sukcesie rozwoju opartego na innowacjach w prze-
ważającej mierze nie decyduje zagregowane ujęcie kapi-
tału ludzkiego3 w ogóle, ale specyficznie motywowana 
aktywność klasy kreatywnej4 z  istoty rzeczy działającej 
w oparciu o wizje dotąd niegłoszone, tworzenie nowych 
form w: nauce, technologii, sztuce, biznesie, medycynie, 
nieograniczonej pomysłami, poszukującej nowych wy-
zwań, wolnej od typowych zahamowań.

Szczególna otwartość klasy kreatywnej – obejmującej in-
żynierów, techników, naukowców, artystów, pisarzy, ak-
torów, architektów, dziennikarzy, trenerów, analityków, 
projektantów, strategów, menedżerów, kreatywnych pro-
fesjonalistów współczesnego świata biznesu, służby zdrowia 
– na nowe technologie przyspieszyła wkroczenie w epokę 
współpracy sieciowej i wymusiła odchodzenie od bronienia 
swego terytorium, zresetowanie5 dotychczasowych prawi-
dłowości działania polityki i biznesu, umacnianie się rozwo-
ju społeczeństwa sieci6. Opracowany przez Floridę zestaw 
wskaźników opartych na kapitale kreatywnym w warunkach 
amerykańskich okazał się przydatny w określaniu przyszłego 
rozwoju miast i regionów, jako, że kluczowym zagadnieniem 
w jego badaniach stała się właśnie kwestia różnic w rozwoju 
regionalnym opartym na innowacjach z wyjaśnieniem przy-
czyn koncentracji klasy kreatywnej w określonej przestrzeni. 

2  R. Florida,The Economic Geography of Talent, Carnegie Mellon Uni-
versity Whitepaper, September 2000 s.1 ‑37, cyt. za: K.Klincewicz, 
Klasa kreatywna w Polsce, WWZ, Uniwersytet Warszawski, War-
szawa 2012

3  Kapitał ludzki I kapitał społeczny a rozwój regionalny (red. M Herbst), 
Scholar, Warszawa 2007

4  R. Florida, The Rise of Creative Class, New York:Basic Books, Har-
dback 2002, paperback first published in 2004

5  D. Tapscott, A. D. Williams, Makrowikinomia, Studio Emka, War-
szawa 2011

6  M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, 
Oxford, 2000

EWA OKOŃ ‑HORODYŃSKA*

Małopolska Regionalna Strategia Innowacji: 
kolejne wyciskanie „brukselki”  
czy szansa na ambitną politykę rozwoju?specjalizacji w celu maksymalnego zwiększenia wspólnego wpływu polityki regionalnej i innych polityk 

unijnych. Strategie mogą zapewnić skuteczniejsze wykorzystanie funduszy publicznych oraz stymulować 
inwestycje prywatne. Zdaniem Komisji Europejskiej, zamiast rozpraszać środki na inwestycje w różnych 
obszarach i branżach, z pomocą strategii inteligentnej specjalizacji regiony powinny skoncentrować za-
soby na kilku kluczowych priorytetach. Jak zaznacza Komisja Europejska, nie jest to strategia narzucana 
z góry – inteligentna specjalizacja obejmuje przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i szkoły wyższe, które 
powinny pracować razem w celu określenia najbardziej obiecujących obszarów specjalizacji w danym 
regionie, ale również zidentyfikować słabości utrudniające wprowadzanie innowacji. Uwzględnia ona róż-
nice w możliwościach gospodarczych poszczególnych regionów w odniesieniu do innowacji. Podczas gdy 
wiodące regiony mogą inwestować w udoskonalanie ogólnych technologii lub innowacji w dziedzinie 
usług, o tyle w przypadku pozostałych regionów więcej korzyści przynosi często inwestowanie w inno-
wacje w konkretnym sektorze lub kilku pokrewnych sektorach – zaznacza Komisja4. Celem inteligentnej 
specjalizacji jest wykorzystanie różnorodności, stymulowanie współpracy wykraczającej poza granice 
regionów i krajów oraz otwieranie nowych możliwości w drodze unikania fragmentacji i zapewniania swo-
bodniejszych przepływów wiedzy w UE.

Istotnym elementami strategii inteligentnej specjalizacji powinny być m.in.: innowacyjne klastry, działają-
ce na rzecz regionalnego wzrostu gospodarczego, przyjazne innowacjom środowisko prowadzenia dzia-
łalności dla małych i średnich przedsiębiorstw, atrakcyjna regionalna infrastruktura badawcza i ośrodki 
kompetencji, dynamicznie rozwijający się sektor kultury i twórczości, rozwój technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. Również zamówienia publiczne stanowią kluczowy element napędzający innowacje, 
ponieważ – zdaniem KE – mogą pomóc innowacyjnym przedsiębiorstwom przyśpieszyć wprowadzanie 
na rynek innowacji i uzyskiwanie zwrotu z inwestycji.

Małopolska już kilka lat temu podjęła prace zmierzające do określenia inteligentnej specjalizacji regionu. 
Przyjęta we wrześniu 2011 r. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego (SRWM) na lata 2011 ‑2020, 
nad którą prace rozpoczęły się w roku 2009, wskazała nie tylko na najważniejsze obszary zdobywania prze-
wag konkurencyjnych całej Małopolski, ale także wytyczyła drogę do specjalizacji pięciu subregionów 
województwa w oparciu o ich potencjały (konkretne projekty służące budowaniu inteligentnej specjalizacji 
poszczególnych subregionów zostaną zapisane w Subregionalnym Programie Rozwoju 2014 ‑2020, nad 
którym pracuje samorząd województwa). Przy pracach nad SRWM zostały wykorzystane wyniki projektu 
„Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020”. Badanie z roku 2010 r., zrealizowane metodą 
foresight, pozwoliło na wybranie 10 technologii przyszłości, najbardziej obiecujących z punktu widzenia 
potencjału całego regionu. Kolejnym etapem prac nad wyborem inteligentnej specjalizacji jest opracowa-
nie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (RSI WM) na lata 2013 ‑2020. Prace nad 
tym dokumentem zakończą się do końca 2012 r. Projekt RSI WM wskazuje cztery priorytetowe obszary: 
life science, energię zrównoważoną, technologie informacyjne i komunikacyjne, multimedia – jako te ob-
szary, w których Małopolska może stać się liderem, budując swoją przewagę konkurencyjną. Wybór ten, 
dokonany przez samorząd regionalny, w oparciu o współpracę ze środowiskiem naukowym, biznesem 
i poprzedzony szerokimi konsultacjami społecznymi, pozwoli zbudować silną Małopolskę tylko wówczas, 
gdy w realizację tego scenariusza zaangażują się wszyscy kluczowi gracze w regionie.

Jarosław Kostrzewa
Jacek Woźniak

4  Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0553:FIN:PL:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0553:FIN:PL:PDF
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Kluczowym procesem  
w rozwoju innowacji często  

staje się współpraca „wewnątrz”,  
by konkurować „na zewnątrz”.

Choć w USA koncentracja aktywności w tworzeniu wiedzy 
i  innowacji w sposób wyjątkowy i trwały decyduje o suk-
cesach rynkowych to zjawiska podobnej koncentracji kla-
sy kreatywnej występują i w innych rejonach świata, także 
w Polsce, nie wszędzie jednak można mówić o innowacyj-
nym sukcesie rozwojowym.

Istota modelu „3T” w oparciu o dane amerykańskie zawiera 
się w stwierdzeniu, iż budowa gospodarki wiedzy wyma-
ga równoczesnego rozwoju trzech pozornie niezależnych 
obszarów: technologii, talentu i tolerancji, a każdy z nich 
obejmuje zestaw indeksów charakteryzujących go, co po-
zwala oszacować zróżnicowanie 
regionów czy metropolii z punktu 
widzenia potencjału dla rozwoju 
innowacji. Co do indeksu techno-
logii – podobnie jest on szacowany 
w powszechnych analizach ekono-
micznych, natomiast indeksy talen-
tu i tolerancji nie znajdują na razie 
szerszego odzwierciedlenia w pol-
skich badaniach, choć ciekawe próby badania klasy kreatyw-
nej w Polsce podjęto7 i są atrakcyjnie rozwijane. Wnioski 
z wieloletnich badań Floridy, choć bestsellerowo brzmiące 
może w roku 2004 nie przestają być aktualne także w pro-
cesie strategicznego przygotowania się do dystrybucji fun-
duszy strukturalnych. Nie tylko bowiem badania Floridy, ale 
także doświadczenia krajów UE, w tym Polski, wykazały, 
że same inwestycje, nawet znaczące, w rozwój innowacji 
technologicznych nie wystarczą do budowy regionalnej czy 
narodowej gospodarki wiedzy, jej realizacja jest bowiem 
także strukturalną transformacją wymagającą stworzenia 
odpowiednich warunków dla rozwoju pozostałych dwóch 
„T”, mianowicie talentu i tolerancji.

W Dolinie Krzemowej warunki te jakoś nieodparcie wią-
żą się z biznesem, który można założyć o każdej porze 
dnia i nocy, bo prawnicy czekają na pomysłodawców, 
a nie odwrotnie. Nawet, jeśli pomysł na biznes brzmi 
nieprawdopodobnie, to największe światowe firmy ven-
ture capital są chętne, by to ryzyko podjąć. Atmosfery 
Palo Alto nie da się porównać do żadnej innej, kryzys nie 
dotknął ani nie osłabił ściągających tu talentów, wręcz 
przeciwnie, biurokracja nie gnębi przedsiębiorców, ma-
jąc świadomość ich kluczowej roli w gospodarce regionu, 
korporacje proponują kartę kredytową Visa z  limitem 
500 dolarów dla wszystkich z  innowacyjnymi pomysła-
mi8, a przyjazny, choć biznesowy charakter Uniwersytetu 
Stanforda motywuje do aktywności, bo człowiek i jego 

7  Klasa kreatywna w Polsce, (red. K. Klincewicz), WUW, Warsza-
wa 2012

8  Praktyka Erricssona ciekawie opisana w artykule D. Walewskiej, Do-
lina spełnionych marzeń, „Uważam Rze”, Nr 27(74)/2012, 2 ‑8 lipca 
2012, s. 82

wiedza są tu najważniejszymi obiektami zainteresowania. 
Przechodząc do teoretycznej argumentacji można wyka-
zać, iż to specyficzne na ziemi miejsce eksplodujące in-
nowacjami zachowuje wciąż klasyczne wyznaczniki ładu 
ekonomicznego, do których zaliczyć należy oczywiście 
konkurencję, regulację oraz system wartości. Konku-
rencja jest naturalnym cenzorem działania podmiotów 
gospodarczych, jednostek i społeczeństwa jako całości. 
Regulacja to wspomaganie rynku i ograniczanie jego nie-
odpowiedzialnej spontaniczności, zaś system wartości 
stanowi o tym, jaką chce się budować gospodarkę, cze-
mu i komu powinna ona służyć. Ma to swe konsekwencje 

w praktyce, bowiem wartości po-
zwalają na przyznanie pierwszeń-
stwa spośród wszystkich innych 
konkurujących o dostęp do zaso-
bów. System wartości wskazuje 
też, iż członków klasy kreatywnej 
łączy wspólny etos, przekonanie 
o roli i mocy kreatywności i on 
właśnie wyznacza od  lat klimat 

innowacyjnej przedsiębiorczości w Dolinie Krzemowej, 
gdzie wynalazcami są zarówno wybitni naukowcy, pomy-
słowi inżynierowie, genialni samoucy czy cudowne dzieci 
Internetu (w Polsce wynalazcą jest najczęściej etatowy 
pracownik państwowej wyższej uczelni lub branżowego 
instytutu badawczo ‑rozwojowego). Utrzymanie tego eto-
su, szczególnie zaś jego rezultatów staje się tym bardziej 
istotne w okresie rozlewającej się fali kryzysu zaostrza-
jącej międzynarodową konkurencję, której sprostają, jak 
uczy doświadczenie i pięć zasad wikinomii9, tylko inno-
wacyjne, kreatywne, efektywne podmioty gospodarcze 
i jednostki.

Skoro jednak sygnalizowany ekosystem dla innowacji nie 
potwierdza możliwości przeniesienia go w inne regiony, 
powstaje pytanie o rozwiązania alternatywne. Nie brak 
głosów, iż można też wykreować najnowocześniejsze prze-
strzenie wiedzy i innowacji bez długich lat przygotowań, 
kupując najlepszych naukowców i zapewniając im konku-
rencyjne warunki pracy. Jak mówił I. Krastev – „Singapur 
nie ma swojej Doliny Krzemowej, bo po prostu kupuje 
naszą”10. Podobne praktyki na znaczną skalę obserwuje się 
w Chinach. Inne podejście przyjęto w UE, która postawi-
ła na trwałe ukierunkowanie wykorzystania skupisk ludzi 
kreatywnych w celu koncentracji innowacyjnych przedsię-
biorstw, stosując w tym celu wielowymiarowe instrumen-
tarium wspierania rozwoju innowacji. Reprezentowany jest 

9  D. Tapscott, A. D. Williams, Makrowikinomia, op. cit.

10  „Europa musi wymyślić na nowo państwo biorące obywatela 
w opiekę”, Ivan Kerastev, wywiad, 03.01.2011, 

  www.krytykapolityczna.pl/Opinie/KrastevEuropamusiwymyslic-
nanowopanstwobioraceobywatelawopieke/menuid‑197.html 
(z dnia 07.01.2011)

tu ważny, pozarynkowy kontekst innowacji; rolę pierw-
szoplanową w tworzeniu porządku ekonomicznego pełnią 
procesy regulacji, co jednak często, na skutek zbytniego ich 
uszczegółowienia, w praktyce przybiera postać nadregulacji 
i nie zapewnia skuteczności we wzroście konkurencyjności 
UE względem krajów wiodących w poziomie innowacyjno-
ści (USA, Japonia)11; czasem też wręcz ogranicza urucho-
mienie konkurencyjnych, opartych na innowacjach, ście-
żek rozwoju regionów krajów członkowskich UE. Sprawą 
kluczową i wciąż trudno osiągalną w europejskim systemie 
innowacji jest efektywne uruchomienie łańcucha tworzenia 
wartości dodanej dzięki wykorzystaniu inteligencji, wiedzy 
i kreatywności ludzi.  A jako, że największy jej zasób upa-
truje się w uczelniach, instytutach badawczych, czy jednost-
kach rozwojowych, wsparcie koncentruje się na procesie 
tworzenia infrastruktury i transferu wiedzy z tych jedno-
stek do gospodarki, jej komercjalizacji, rozwoju innowacji 
i ich dyfuzji. Wiodącym regulatorem jest tu zróżnicowane 
wsparcie finansowe, stanowiące podstawowe oczekiwania 
zarówno sfery nauki, jak i przedsiębiorstw. Czy to dzia-
ła? W jednych krajach lepiej w innych gorzej, jednak pod 
względem nakładów na B+R, jako udział w PKB, Unia jako 
region świata nie osiągnęła dotąd celu założonego w stra-
tegii lizbońskiej, a pod względem poziomu innowacyjności 
nie dogoniła USA, nie wytworzył się też etos innowacyjno-
ści, ze względu na bariery mentalne i kulturowe, czy roz-
wojowe. I choć z jednej strony nie można nie dostrzegać 
słuszności w założeniach regulacyjnych Komisji Europejskiej 
w zakresie wsparcia innowacji, to z drugiej, w większości 
przypadków (także w Polsce) występuje utożsamianie 
wydatkowania środków unijnych z polityką rozwoju inno-
wacji, co w istocie może ten proces zablokować, jako, że 
beztroska wywołana obfitością zewnętrznego finansowania 
spowalnia reformy instytucjonalne zmuszające do urucho-
mienia własnych możliwości rozwoju. Tymczasem sprosta-
nie globalnym wyzwaniom, takim, jak: zmiany klimatyczne; 
bezpieczeństwo energetyczne, surowcowe i żywnościowe, 
a także bezpieczeństwo zdrowotne w związku ze starze-
niem się społeczeństw wymaga poszukiwania rozwiązań 
wynikających ze ściślejszej współpracy państw, mobilizacji 
różnych zasobów i  interesariuszy, poprawy koordynacji 
i spójności pomiędzy różnymi rodzajami polityki, m.in. 
naukową i innowacyjną, edukacyjną, zdrowotną czy trans-
portową. System wsparcia innowacji musi więc mieć ma-
cierzowy wymiar, bowiem innowacje powstawać mogą 
w różnych obszarach, trudno jednoznacznie je zaklasyfi-
kować do znanych typologii; najczęściej mają charakter 
współzależnych powiązań. 

11  „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrud-
nienia. Nowy początek strategii lizbońskiej”, (komunikat na 
wiosenny szczyt Rady Europejskiej), COM (2005), Brukse-
la 2.2.2005, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2005:0024:FIN:pl:PDF

Stawianie na konkurencyjność w ujęciu klasycznym w wie-
lu przypadkach nie znajduje jednoznacznej argumentacji, 
jako, że zmienia się system funkcjonowania współczesnych 
przedsiębiorstw wykorzystujących coraz częściej model 
otwartej innowacji12 w korzystaniu z zasobów wiedzy, do-
stępu do informacji, współpracy w procesie badawczym, 
współpracy z odbiorcami i dostawcami. Kluczowym pro-
cesem w rozwoju innowacji często staje się współpraca 
„wewnątrz”, by konkurować „na zewnątrz”. Rozpozna-
nie tego zjawiska wymaga dokładności w ukierunkowaniu 
wsparcia, bowiem w konsekwencji generowanie innowacji 
staje się coraz bardziej złożone i zależne od wielu interakcji 
aktorów społecznych specjalizujących się w określonym 
tylko fragmencie procesu innowacji i ulokowanych w róż-
nych częściach kraju czy świata. Tym bardziej więc zasadne 
wydaje się wyselekcjonowanie i wspieranie tej części do-
brze rozwiniętego i zdolnego do współpracy zewnętrznej 
potencjału w regionie, który zapewni najlepsze warunki 
do prowadzenia biznesu i życia, koncentracji kreatywnych 
ludzi i  innowacyjnych przedsiębiorstw, a co w aspekcie 
strategicznym oznacza przede wszystkim tworzenie ładu 
instytucjonalnego dla innowacji13. Na ile można to zrobić 
na poziomie regionalnym?

Potencjał Małopolski:  
co wynika z analizy strategicznej?

Na podstawie ustaleń diagnostycznych, co do wiodących 
obszarów mogących stanowić o skali i jakości potencjału dla 
rozwoju innowacji w Małopolsce, sporządzono zestawienie 
mocnych i słabych stron tego potencjału, szans i zagrożeń 
tkwiących zarówno wewnątrz regionu, jak i w otoczeniu 
zewnętrznym. Biorąc pod uwagę szczegółowe dane dia-
gnostyczne, jak i identyfikację silnych i słabych stron po-
tencjału dla rozwoju innowacji w Małopolsce trudno dys-
kutować z faktem, iż pozycja rankingowa, wg wymiarów 
modelu „3T” i wagi klasy kreatywnej, plasuje województwo 
za mazowieckim i dolnośląskim14. Trudności w dochodze-
niu do consensusu pojawiają się też przy próbach wyzna-
czenia priorytetowych obszarów specjalizacji regionu, 
o czym szerzej w kolejnej części opracowania, zaś wyniki 
badań foresightowych, aktywność przedsiębiorstw, po-
trzeby społeczności lokalnej czy wyzwania globalizacji wy-
kazują poważne rozbieżności. Dla przykładu, Małopolska 

12  H. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating 
and Profiting From Technology, Harvard Business School Press, 2003

13  E. Okoń ‑Horodyńska, Co z ładem instytucjonalnym dla innowacji 
w Polsce [w:] Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, red. J. Kleer, 
Andrzej P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki, Komitet Prognoz 
PAN, Warszawa 2011, 

  http://www.prognozy.pan.pl/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=106:wizja‑pzyszloci‑polski‑studia‑i‑analizy&ca-
tid=37:ksiki‑dotyczce‑polski&Itemid=47

14  Klasa kreatywna w Polsce, op. cit. s. 52 i dalsze

http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/KrastevEuropamusiwymyslicnanowopanstwobioraceobywatelawopieke/menuid-197.html
http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/KrastevEuropamusiwymyslicnanowopanstwobioraceobywatelawopieke/menuid-197.html
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0024:FIN:pl:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0024:FIN:pl:PDF
http://www.prognozy.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:wizja-pzyszloci-polski-studia-i-analizy&catid=37:ksiki-dotyczce-polski&Itemid=47
http://www.prognozy.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:wizja-pzyszloci-polski-studia-i-analizy&catid=37:ksiki-dotyczce-polski&Itemid=47
http://www.prognozy.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:wizja-pzyszloci-polski-studia-i-analizy&catid=37:ksiki-dotyczce-polski&Itemid=47
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Nowoczesne technologie

Mocne strony Słabe strony

 �  Wysoki udział nakładów B+R (ogółem oraz przedsiębiorstw) 
w relacji do PKB.

 �  Korzystna struktura wydatków innowacyjnych przedsiębiorstw.
 �  Korzystna struktura wydatków przedsiębiorstw na transfer 

technologii.
 �  Intensywne uczestnictwo w kulturze i solidna baza dla rozwoju 

przemysłów kreatywnych.
 �  Silny sektor informatyczny w aspekcie infrastruktury badawczej 

oraz działalności przedsiębiorstw.

 �  Niski udział zatrudnienia w przemysłach wysokiej i średniowy-
sokiej techniki.

 �  Niski udział zatrudnienia w sektorze usług opartych na wiedzy.
 �  Obniżający się udział produktów wysokiej i średniowysokiej tech-

niki w wolumenie eksportu województwa.
 �  Wysoki udział niskiej jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

branży outsourcingowej i offshoringowej oferowanych absolwentom 
szkół wyższych.

Szanse Zagrożenia

 �  Wsparcie środków europejskich dla działalności badawczo‑
‑rozwojowej przedsiębiorstw i sektora publicznego.

 �  Rosnące gospodarcze znaczenie przemysłów kreatywnych 
i wzrost przewagi konkurencyjnej Małopolski w tym sektorze.

 �  Dalszy rozwój przedsiębiorstw sektora energetycznego, informa-
tycznego oraz nauk o życiu.

 �  Pogorszenie warunków dla wykorzystania funduszy europejskich 
w nowym okresie programowania (2014 ‑2020).

Infrastruktura regionu wiedzy

Mocne strony Słabe strony

 �  Wysoka liczba instytucji otoczenia biznesu.
 �  Wysoki potencjał badawczy małopolskich szkół wyższych i innych 

instytucji naukowych.
 �  Wysoka, na tle kraju, aktywność naukowo ‑badawcza małopolskich 

instytucji naukowych w Programach Ramowych UE.
 �  Akademia Górniczo ‑Hutnicza w Krakowie koordynatorem węzła 

CC Poland Plus w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji projektu 
KIC ‑InnoEnergy.

 �  Wysoki poziom aktywności studenckiej (wymiana międzyuczelnia-
na, przedsiębiorczość akademicka).

 �  Obecność jednostek badawczo ‑rozwojowych międzynarodowych 
koncernów.

 �  Duża liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach funkcjonu-
jących w Krakowskim Parku Technologicznym.

 �  Słabe powiazania sfery B+R i instytucji otoczenia biznesu 
z przedsiębiorstwami.

 �  Brak rzetelnych danych dotyczących efektów funkcjonowania in-
stytucji otoczenia biznesu.

 �  Relatywnie niska wymiana międzynarodowa nauczycieli 
akademickich.

 �  Słabo wykrystalizowane klastry nowoczesnych technologii.
 �  Słabo rozwinięty układ instytucjonalny w zakresie wsparcia przed-

siębiorstw w sferze wzornictwa przemysłowego.

Szanse Zagrożenia

 �  Identyfikacja i wsparcie kluczowych dla rozwoju regionu dziedzin 
gospodarki (inteligentna specjalizacja regionu – smart specialisiation).

 �  Zwiększenie wydatków na rozwój infrastruktury instytucji nauko-
wych nakierowanej na badania i upowszechnianie wiedzy, a nie 
wyłącznie na dydaktykę.

 �  Modyfikacja polityki wspierania sektora B+R w regionie w oparciu 
o doświadczenia z lat 2007 ‑2012.

 �  Podmiotowe, a nie wynikowe wspieranie instytucji otoczenia 
biznesu.

 �  Powiększanie się dystansu naukowego między województwem 
małopolskim a mazowieckim i innowacyjnymi regionami zagranicz-
nymi, w tym w zakresie realizacji projektów badawczych i udziału 
w programach wymiany naukowej.

Kadry w sektorze B+R

Mocne strony Słabe strony

 �  Znaczący, w skali krajowej, potencjał kadrowy w sektorze B+R.
 �  Najwyższy w skali kraju wskaźnik liczby studentów szkół wyższych 

na 10 tys. mieszkańców.
 �  Znaczący potencjał w zakresie liczby absolwentów kierunków 

inżynieryjno ‑technicznych, informatycznych oraz biologicznych.

 �  Niski i zmniejszający się w ostatnich latach potencjał kadrowy pra-
cowników naukowych w firmach.

 �  Zmniejszająca się w ostatnich latach liczba pracowników 
sektora B+R.

 �  Model pracownika naukowego niemotywujący do kooperacji z sek-
torem gospodarczym.

Szanse Zagrożenia

 �  Zwiększenie zatrudnienia pracowników naukowych w firmach 
i intensyfikacja w nich staży naukowców.

 �  Lepsze dostosowanie procesu kształcenia wyższego do potrzeb 
firm w regionie.

 �  Emigracja pracowników naukowych.
 �  Likwidacja lub przenoszenie za granicę działów badawczo ‑ 

‑rozwojowych w firmach.

Instrumenty regionu wiedzy

Mocne strony Słabe strony

 �  Relatywnie korzystna w skali kraju (druga pozycja) relacja nakła-
dów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe (GERD) w sto-
sunku do PKB.

 �  Pozycja lidera w skali kraju w zakresie wykorzystania funduszy 
podwyższonego ryzyka na działalność innowacyjną, przy relatyw-
nie jednak niskim poziomie krajowym.

 �  Bardzo słaba aktywność patentowa (ok. 4,5% średniej dla całej Unii 
Europejskiej w zakresie liczby zgłoszeń patentów do Europejskiego 
Urzędu Patentowego na 1 milion mieszkańców).

 �  Bardzo niskie nakłady na działalność innowacyjną w przedsię-
biorstwach przemysłowych (w 2009 r. jedynie 4,8% nakładów 
ogólnokrajowych).

Szanse Zagrożenia

 �  Zmiana podejścia w zakresie finansowania w przedsiębiorstwach 
polegająca na preferencji dla prac B+R kosztem ograniczania za-
kupu gotowych maszyn i technologii.

 �  Stworzenie systemu zachęt dla finansowania działalności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw we współpracy z rozwiniętym w regionie 
sektorem naukowo ‑badawczym.

 �  Wystąpienie kryzysu gospodarczego i zahamowanie inwestycji 
w rozwój nowych technologii w firmach.

 �  Możliwość ograniczenia nakładów na działalność B+R ze środ-
ków budżetowych ze względu na problemy z równoważeniem 
budżetu państwa.

Przedsiębiorczość i promocja przedsiębiorczości

Mocne strony Słabe strony

 �  Korzystna struktura populacji przedsiębiorstw mniejszych: relatywnie 
na tle kraju większa liczba małych, a mniejsza mikroprzedsiębiorstw.

 �  Mocne kulturowo ‑społeczne podstawy przedsiębiorczości.
 �  Zwiększająca się powierzchnia stref aktywności gospodarczej.
 �  Istnienie lokalnych, uwarunkowanych kulturowo skupisk 

przedsiębiorstw.

 �  Duża liczba powiatów o niskiej stopie przedsiębiorczości i duże 
zróżnicowanie wewnątrzregionalne tego wskaźnika.

 �  Niski wpływ regionalnej polityki wspierania przedsiębiorstw 
na wzrost ich innowacyjności.

 �  Kreowanie „gospodarki równoległej” jako efekt bezpośredniego 
wspierania przedsiębiorstw.

 �  Niekorzystna struktura populacji większych przedsiębiorstw: niski 
udział dużych przedsiębiorstw, które charakteryzują się największą 
intensywnością innowacyjną.

 �  Dominacja stref aktywności gospodarczej pierwszej generacji, któ-
rych więzi z sektorem B+R są nikłe.

 �  Nadmierna koncentracja na pozyskiwaniu inwestorów zewnętrz-
nych do stref aktywności gospodarczych kosztem wspomagania 
lokalnych przedsiębiorstw.

Szanse Zagrożenia

 �  Dalszy napływ inwestycji zagranicznych.
 �  Poprawa klimatu dla inwestowania w Polsce.
 �  Ograniczanie wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw na rzecz 

instrumentów zwrotnych.

 �  Pogłębianie się różnic wewnątrzregionalnych w zakresie stopy 
przedsiębiorczości.

 �  Utrzymujący się słaby poziom otoczenia instytucjonalnego w Polsce 
rzutujący na skłonność do inwestowania w Małopolsce.

Infrastruktura dla społeczeństwa informacyjnego

Mocne strony Słabe strony

 �  Relatywnie dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna.
 �  Aktywność samorządów na rzecz upowszechniania korzystania 

z komputerów oraz Internetu.
 �  Brak barier kulturowych w korzystaniu z Internetu.

 �  Istnienie bariery infrastrukturalnej w dostępie do szerokopasmowe-
go Internetu, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w małych miastach.

 �  Niski odsetek usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
 �  Relatywnie niskie wykorzystywanie Internetu w przedsiębiorstwach.

Szanse Zagrożenia

 �  Digitalizacja zasobów i dyfuzja treści cyfrowych.
 �  Dalszy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
 �  Rozwój sieci nowych generacji (m.in. FTTH).

 �  Zwiększenie administracyjno ‑prawnych ograniczeń w dostępie 
do treści cyfrowych i ich upowszechniania.

Tab. 1.  Potencjał dla rozwoju innowacji w Małopolsce: za i przeciw – (ciąg dalszy na stronie następnej) 

Źródło: Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013 ‑2020, UMWM, Kraków 25.06.2012, Zespół 
redagujący: Tomasz Geodecki, Piotr Kopyciński, Łukasz Mamica, Marcin Zawicki, ekspert strategiczny Ewa Okoń ‑Horodyńska, s. 17 ‑20.
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W większości przypadków,  
także w Polsce, występuje 

utożsamianie wydatkowania 
środków unijnych z polityką 

rozwoju innowacji, co w istocie 
może ten proces zablokować.

jest postrzegana jako region o dużym potencjale rozwoju 
technologii life science, z dobrze rozwiniętym zapleczem 
medycznym opartym m.in. na bogatym w tradycje ośrodku 
uniwersyteckim. W badaniach foresight z 2010 r. wskazano 
cztery najbardziej obiecujące technologie w tym obszarze: 
inżynierię tkankową, leki i technologie miejscowo niszczące 
nowotwory, monitoring i kontrolę stanów chorobowych 
oraz usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę 
danych. Z kolei według danych z 2009 r., nakłady na ba-
dania biotechnologiczne w Małopolsce (8% nakładów kra-
jowych) i zatrudnienie w tym sektorze (4% zatrudnienia 
krajowego) sytuują województwo małopolskie przecięt-
nie na tle innych regionów. Czy należy więc kontynuować 
wsparcie tego obszaru, czy ukierunkować je inaczej?15 Od-
powiedzi na to i inne pytania powinny znaleźć się w nowej 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopol-
skiego (RSI WM). 

Warto zauważyć, iż Małopolska jest regionem o stosun-
kowo niskim poziomie PKB na 1 mieszkańca, jak również 
wydajności pracy, mierzonej wartością dodaną na 1 za-
trudnionego. W latach 2002 ‑2009 
oba te parametry kształtowały się 
na poziomie około 85% średniej 
krajowej, a więc na poziomie naj-
niższym wśród najbardziej konku-
rencyjnych polskich województw 
(dolnośląskiego, łódzkiego, ma-
łopolskiego, mazowieckiego, po-
morskiego, śląskiego i wielko-
polskiego). Jest to o tyle istotne, 
że dane te świadczą o względnie 
niskiej zdolności do przekształcania posiadanych zaso-
bów w efekty gospodarcze, w czym nie pomaga też sła-
be otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw.16 Dane te 
potwierdzają też, iż spożytkowanie potencjału innowa-
cyjnego państwa słabiej rozwiniętego, a takim jest Polska 
oraz skracanie dystansu do liderów zależy od trzech grup 
czynników: 1) drożności kanałów dyfuzji wiedzy, 2) uwa-
runkowań zmian strukturalnych, 3) polityki makroekono-
micznej odpowiedniej dla inwestowania i wzrostu popytu 
efektywnego17 i to właśnie powinno wyznaczać też logi-
kę myślenia strategicznego w kolejnym okresie progra-
mowania rozwoju, zasilonego z UE w latach 2014 ‑2020 
o dodatkowe, jak się oczekuje, 71 ‑74 mld euro.

15  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013‑
‑2020, UMWM, Kraków, 28.06.2012 Zespół redagujący: Tomasz 
Geodecki, Piotr Kopyciński, Łukasz Mamica, Marcin Zawicki, eks-
pert strategiczny Ewa Okoń ‑Horodyńska, s.10

16 Strategia…, Ibidem, s. 7

17  M. Abramowitz, Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind, „Jour-
nal of Economic History”, t. XLVI, nr 2 (June), 1986, s. 385 ‑406.

Regionalna Strategia Innowacji  
Województwa Małopolskiego:  
instrument wypełniania luk Gospodarki 
Opartej na Wiedzy w Małopolsce

Studiując rankingi określające znaczenie wiedzy (indek-
sy KEI) w rozwoju poszczególnych krajów i regionów, co 
przekłada się na ekonomiczną pozycję w układzie global-
nym nie może ulegać wątpliwości, że źródłem teoretycz-
nym koncepcji tworzonych w polskich regionach RSI na 
lata 2013 ‑2020 musi wreszcie być politycznie umocowa-
ny i na trwale przyjęty paradygmat rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy (GOW), nie w celu dokumentacji, ale 
realizacji. Wg definicji rekomendowanej przez Organiza-
cję Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Bank 
Światowy (BŚ), w gospodarce takiej, wiedza jest tworzo-
na, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana w spo-
sób intensywny przez przedsiębiorstwa, organizacje, jed-
nostki i społeczności, sprzyjając wzrostowi efektywności, 
szybkiemu rozwojowi gospodarki, świadomości i  inno-

wacyjnej kulturze społeczeństwa. 
Niezbędne warunki w takim po-
dejściu mają charakter wielowy-
miarowy, niemniej przyjmuje się, 
iż są cztery podstawowe filary, 
służące też do wyznaczania in-
deksów gospodarki wiedzy (KEI: 
ład gospodarczy i instytucjonalny, 
edukacja, innowacje, ICT)18. Pol-
ska w ostatnim rankingu BŚ nie 
zyskała, lecz spadła aż o 3 pozy-

cje, (lokując się na 38 miejscu, a wyprzedzają nas m.in. 
Czechy, Węgry, Słowenia, choć w roku 2000 byliśmy na 
miejscu 35), dysponując nieporównywalnie lepszymi, niż 
dotąd, warunkami finansowymi (fundusze unijne), edu-
kacyjnymi, badawczymi. Warto tu przypomnieć, że jako 
członkowie Wspólnoty Europejskiej otrzymaliśmy już 
z niej prawie 80 mld euro, w tym na realizację bogate-
go Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(POIG) aż 9,8 mld euro, na „Społeczeństwo Informacyj-
ne” 2,7 mld euro, a na Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki (POKL) 11,5 mld euro. Niestety, ponieważ pojemność 
poszczególnych funduszy jest ogromna, finansuje się z nich 
prawie wszystko, czasem ambitnie, jak Polskie Centrum 
Nauki Kopernik, czy laboratoria wysokiej klasy, a czasem 
banalnie, jak salon pielęgnacji psów (w ramach POKL), 
najważniejsze, aby „poziom absorpcji” był jak najwyż-
szy.19 Sytuacja ta oznacza, że luki GOW w  polskiej 

18  Knowledge for Development (K4D), The World Bank, 
http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp#c61

19  Zob. J. Solska, Na co poszło 300 miliardów, „Polityka” Nr 29,  
18 -24 lipiec 2012
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gospodarce, choć w jednej dziedzinie może się  
zamykają, w innych, decydujących o konku-
rencyjności – jak właśnie innowacyjność – 
nie tylko się nie zamykają, a nawet często 
otwierają, a więc wciąż wymagają wypełniania 
i to w kontekście przyszłościowych wyzwań 
rozwojowych. Stąd, niebagatelne znaczenie 
mają wszelkie pomysły i działania sprzyjające 
wskazanemu zadaniu. Nie zostaną one jednak 
uruchomione bez stworzenia właściwych re-
guł gry (ładu instytucjonalnego) dla innowacji. 
Jedną z dobrych praktyk w tym zakresie jest 
skupianie aktorów społecznych wokół przy-
gotowania, ale przede wszystkim wdrażania 
regionalnych strategii innowacji, a więc wska-
zania silnych korzeni regionu wynikających 
ze znaczenia wzajemnej fizycznej bliskości 
między źródłami wiedzy (nauka) i miejscami 
jej wykorzystania w przyśpieszeniu rozwoju. 
Brak barier przestrzennych stanowić powi-
nien bowiem o sukcesie współpracy różnych 
podmiotów w dziedzinie innowacyjności.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zade-
cydował w 2011 roku o konieczności stworzenia nowej 
strategii innowacji oraz o odrzuceniu aktualizacji dotych-
czasowej20. Strategia nie przesądza co prawda o rozwo-
ju, ale pozwala w jakiejś mierze ukierunkować go tak, by 
dokument ten stanowił instrument realizacji szerszych 
zamierzeń, co w przypadku Małopolski oznacza przyję-
cie paradygmatu rozwoju gospodarki wiedzy (w Strate-
gii Rozwoju Województwa Małopolskiego), konieczność 
osiągnięcia spójności z wieloma innymi zadaniami strate-
gicznymi (rys. 1) oraz koncentracji uwagi na uzasadnionym 
wykorzystaniu i rozwoju posiadanego potencjału dla inno-
wacji oraz wsparcia finansami unijnymi własnej koncepcji 
rozwoju opartej przede wszystkim na systematycznym 
rozwoju, innowacji (rys. 2).

Jak wykazała analiza diagnostyczna w Małopolsce, a także 
wyniki badań prowadzonych w innych regionach, innowa-
cyjność w ograniczonym stopniu zależy od oddziaływania 
regionalnego zaplecza naukowego, będącego najważniej-
szym źródłem innowacji21. Tak więc, w przygotowaniu RSI, 
poszukując sposobów wzmocnienia znaczenia powiązań 
wewnątrzregionalnych w budowaniu innowacyjności re-
gionów, podniesiono rangę powiązań ponadregionalnych. 
W tym zakresie wykorzystano koncepcję modelu otwartej 

20  Uchwała nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 26 września 2011

21  A. Olechnicka, Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Scholar, 
Warszawa 2012

innowacji22 znajdując praktyczne możliwości urzeczywist-
nienia jej działania w Małopolsce, m.in. w ramach Strategii 
dla rozwoju Polski Południowej (Śląsk ‑Małopolska)23,mając 
na uwadze funkcjonalność tego obszaru gospodarcze-
go, a także innych strategii współpracy wewnętrznej 
i zewnętrznej. Określenie otwartej innowacji powstało 
w Uniwersytecie w Berkeley, po pierwsze dlatego, aby 
odróżnić tradycyjny proces innowacji oparty na modelu 
zamkniętej innowacji ograniczającej kreatywność, realizo-
wany wewnątrz przedsiębiorstwa, oparty jedynie na wy-
korzystaniu jego wewnętrznych zasobów, od procesu, 
który coraz powszechniej funkcjonuje na rynku i polega 
na wykorzystaniu idei powstających zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz organizacji oraz wewnętrznych, jak i ze-
wnętrznych sposobów wprowadzenia nowego pomysłu 
na rynek. Po drugie zaś, pojęcie to poważnie rozgrza-
ło dyskusję w sprawie ustalenia, kto dysponuje wiedzą 
i na jakich warunkach może ją przekazać tym, którzy jej 
potrzebują, co stało się też dobrą argumentacją do upo-
wszechnienia działania tzw. open source. W gospodarce 
i społeczeństwie wiedzy organizacje nie mogą wyłącznie 
polegać na swoich własnych badaniach, ale mogą korzy-
stać – na różnych warunkach – z nowatorskich rozwią-
zań innych, oszczędzając czas i środki. Nie jest to już 

22  H. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating 
and Profiting From Technology, Harvard Business School Press, 2003, 
Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J.: Open innovation. Re-
searching a New Paradigm, Oxford University Press, New York 
2008 

23  Założenia do Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze 
województwa małopolskiego i śląskiego Kraków, 9.12.2011

bowiem wyłączna domena dużych przedsiębiorstw mają-
cych własne zaplecze badawcze, instytutów naukowych 
czy wyższych uczelni. Szczególnie cennym źródłem po-
mysłów, rozwiązań innowacyjnych są pracownicy, dok-
toranci, studenci, indywidualiści, (jak np. w Dolinie Krze-
mowej),  zaś stworzenie lepszego modelu biznesowego, 
aby ten zasób pomysłów wykorzystać jest często waż-
niejsze niż wejście na rynek jako lider, pozwala zagospo-
darować zarówno nieaktywnych klientów, jak i klientów 
aktywnych, jednak niedowartościowanych, czy klientów 
aktywnych, ale przesyconych, co jest istotnie sukcesem 
w innowacyjnym biznesie.24 Niewątpliwie, najlepsze efek-
ty przynosi łączne wykorzystanie własnych (wewnętrz-
nych) i zewnętrznych pomysłów (koncepcji) rozwiązań 
innowacyjnych i tak działa awangarda innowacyjności. 
Konsekwencją otwartego modelu innowacji jest nieusta-
jąca potrzeba poszukiwania kanałów transferu technologii, 
pamiętając o odpowiednim zarządzaniu własnością inte-
lektualną. Przykład adaptacji koncepcji otwartej innowacji 
do budowy RSI przedstawiono na rys. 3.

Przygotowaniom RSI WM towarzyszyło też nieustające 
upowszechnianie odniesienia potencjału polskich regio-
nów i ich efektów do osiągnięć międzynarodowych, ma-
jąc na uwadze, iż procesy globalizacji i internacjonalizacji 
gospodarki światowej wpływają nieodwracalnie na funk-
cjonowanie świata nauki i przebieg procesów innowacyj-
nych, a organizacje naukowe, ulokowane w regionach, 

24  Chlayton M. Christensen, Scott D. Anthony, Erik A. Roth, Innowa-
cje. Następny krok, Harvard Business School Press, 2004, polskie 
wydanie Warszawa 2010, s. 48

zmuszone zostają do określenia 
swego miejsca i roli w międzynaro-
dowym systemie nauki i gospodar-
ki.25 Co bowiem z tego, iż w raporcie 
Komisji Europejskiej (KE) o konku-
rencyjności regionalnej w 2010 roku 
Małopolska została sklasyfikowana 
na 3 miejscu wśród polskich regio-
nów, skoro wśród regionów euro-
pejskich była na miejscu 176 (wśród 
268), a Śląsk, choć osiągnął wyższą 
pozycję od Małopolski to jednak był 
dopiero na miejscu 168. Pod wzglę-
dem wydatków na B+R Małopolska 
osiągnęła wśród polskich regionów 
2 miejsce, ale nakłady te w Mało-
polsce w przeliczeniu na  jednego 
mieszkańca w 2009 r. były ponad 
7 ‑krotnie niższe od średniej unij-
nej, a 15 ‑krotnie niższe niż dla re-
gionu Południowa Szwecja.26 Może 
to świadczyć o nieskutecznym wy-
korzystaniu alokowanego tutaj kre-

atywnego kapitału i warunkach instytucjonalnych (reguły 
gry) niesprzyjających sukcesowi innowacyjnemu, co po-
twierdzają zresztą wskaźniki KEI i globalnej konkuren-
cyjności. Zasadne jest więc sięganie do przewodnika in-
teligentnej specjalizacji (RIS3) w tworzeniu regionalnych 
strategii innowacji, podkreślającego konieczność określe-
nia siły regionalnego potencjału zdolnego do wykreowa-
nia inteligentnej specjalizacji27 w szerszej skali. Wyniki 
zapoczątkowanej ewaluacji realizacji RSI w Polsce28 wy-
kazują bowiem, iż koncentrowanie się na powiązaniach 
wewnątrzregionalnych w osiąganiu innowacyjności jest 
niepełne i może prowadzić do nietrafnego formułowania 
celów regionalnej polityki innowacji, nieprawidłowego do-
boru instrumentów, a w konsekwencji do nieefektywnego 
wykorzystania środków (także unijnych) przeznaczonych 
do ich realizacji. Doświadczenie pokazuje też, iż najlep-
szych badań w danej dziedzinie poszukuje się często 
poza granicami danego regionu, podobnie, jak kapitału 

25  F. Grillo, O. Pasqualli, E. Gianfilippo, P. Garibaldi, A. Vercellino, 
J. Hickey, Vision: Universities within the Innovation Global Market. 
Ranking and Internalization as Triggers of Change, Referat na konfe-
rencji “Future of Universities”, Turyn, październik 2010

26  Regionalna Strategia Innowacji WM 2013 ‑2020 (draft), UMWM Kra-
ków, 26.04.2012

27  Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation 
(RIS3), EC, March 2012

28  Przegląd i analiza regionalnych systemów województw Polski w kontek-
ście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po 2013 
roku, PARP, Warszawa 29 maja 2012
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wysokiego ryzyka29, a może warto to po prostu zaplano-
wać i uwzględnić w przygotowywaniu się do tworzenia 
programów finansowanych w ramach nowej perspekty-
wy finansowej UE. Należy zweryfikować słabości i błędy 
czynione dotąd w wypełniania luk GOW, w nowy sposób 
zaprogramować wzmacnianie potencjału podmiotów oraz 
stymulowanie ich działań w kierunkach, które owocują 
rozwojem wewnatrzregionalnych i ponadregionalnych in-
terakcji sektorów, określanych mianem nośników gospo-
darki opartej na wiedzy, dobranych jednak wg przewod-
nika RIS3. Utrzymując wskazany tok myślenia określone 
zostały ramy dla przygotowania dokumentu oraz mapa 
jego powstawania. 

Aktywną część modelu obrazującego ramy dla RSI stanowi 
jego centrum (opisane na rys. 5), realizujące bezpośrednio 
procesy przygotowywania kolejnych wersji dokumentu, 

29  D. Power,  A. Malmberg, The Contribution of Universities to Innova-
tion and Economic Development: in what Sense a Regional Problem? 
„Cambridge J Regions Econ Soc 1 (2)”, s.233 ‑245, 2008)

przeprowadzania konsultacji społecznych, analizujące bazy 
danych, prowadzące i zamawiające niezbędne badania 
tematyczne, ale także poszukujące nowatorskich pomy-
słów w sieci.

Poprzez procesowe ujęcie prac strategicznych wykazano 
rodzaj i zakres poszczególnych działań w kolejnych eta-
pach (numery strzałek) przygotowywania dokumentu, jak 
również aktorów społecznych zaangażowanych w prace 
strategiczne. I tak etapy (1) i (2) dotyczą przede wszyst-
kim analizy otoczenia zewnętrznego (ujętego zarówno 
w dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych), ale też 
w szeroko prowadzonych dyskusjach merytorycznych, 
oceny jakości ładu instytucjonalnego dla innowacji, oceny 
zasobów dla innowacji, określenia szans rozwoju innowa-
cji w Małopolsce oraz ryzyka z nim związanego, diagnozy 
stanu Małopolski, analizy rozwoju regionów sąsiednich 
i partnerskich z punktu widzenia możliwości współpra-
cy w ramach otwartych innowacji (OI), czy utworzenia 
skategoryzowanej bazy zasobów Małopolski (podmioty, 
kluczowe technologie, sposoby finansowania) i wyzwań 

dla Małopolski. Etap (3) dotyczy procesu decyzyjnego, 
planowania, koordynacji działania i zaangażowania po-
szczególnych aktorów w kolejne rodzaje aktywności, ko-
rekt i kontroli wyników prac nad dokumentem. Etapy (4) 
i  (5) dotyczą opracowania metodyki przygotowania RSI 
(z wykorzystaniem skategoryzowanej bazy zasobów, ale 
też z pozostawieniem marginesu dla pomysłów trudnych 
dziś do przewidzenia), chodzi tu wreszcie o wyznacze-
nie wizji, misji, celów, priorytetów i zadań operacyjnych, 
etapy te przechodzą w kolejne (6) i (7) – weryfikację 
celów, zadań itd. dzięki opracowaniu i przygotowaniu 
systemu pomiaru osiąganych wyników RSI, na podstawie 
których można zbudować scenariusze rozwoju Małopolski 
(etap 8). Etap (9) obejmuje głównie procesy raportowania 
do Zarządu Województwa Małopolskiego, uwzględniając 
opinie różnych grup interesariuszy skupionych w radach 
społecznych.

W misji dokumentu RSI WM na lata 2013 ‑2020 skoncen-
trowano uwagę na „wykorzystaniu i rozwoju potencja-
łu innowacyjnego dla podniesienia poziomu życia ludzi, 
wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, kreowania in-
nowacyjnych miejsc pracy oraz dochodów województwa 

małopolskiego”, co wydaje się zgodne z istotą innowacji 
w ogóle, które w ostatecznym rozrachunku mają zapew-
niać właśnie lepszy komfort życia, pracy i wypoczynku ludzi.

Przy konstruowaniu nowej strategii przyjęto założenia, aby:

 �  stworzyć dokument przydatny dla regionalnej poli-
tyki innowacji,

 �  zapewnić społeczną akceptację kierunków rozwoju 
innowacji i otwarcie na innowacje (rozwijać kulturę 
innowacji) poprzez partycypację społeczną przy two-
rzeniu dokumentu,

 �  koncentrować się na rozwoju regionu poprzez wła-
ściwe wykorzystanie potencjału własnego i obcego,

 �  wykazać szanse realizacji faktycznych innowacji 
w regionie,

 �  nie konkurować z innymi strategiami rozwoju regio-
nu, ale przez współpracę tworzyć  sensowne „wiąz-
ki” umożliwiające montaż środków finansowych i ich 
koncentrację na priorytetach rozwojowych regionu,

 �  przekonywać o konieczności podejmowania projek-
tów ambitnych,

Rys. 4. Ramy regionalnej strategii innowacji (wg koncepcji otwartej innowacji)
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 �  wykazać, jakie elementy ładu instytucjonalnego (re-
guły gry) może  wprowadzać i egzekwować władza 
w regionie, 

 �  uważać na interpretacje, przekłamania, powielanie 
i „wyciek” środków wsparcia,

 �  poszukiwać dobrych instrumentów wspierających 
działania wielowymiarowo.

Konieczność przestrzegania wyżej sformułowanych założeń 
wyznaczyła też charakter dokumentu, który jest:

 � kierunkowy w obszarze innowacji, 
 �  wykonawczy w stosunku do Strategii Rozwoju Wo-

jewództwa Małopolskiego i umożliwiający realizację 
sformułowanej w niej wizji rozwoju regionu,

 � systemowy,
 �  dualny z punktu widzenia interesów (zarządu jako 

realizatora polityki innowacji  i województwa jako jej 
beneficjenta),

 � zgodny z paradygmatem rozwoju gospodarki wiedzy,
 �  zgodny z „nowym paradygmatem polityki regio-

nalnej” w UE,
 �  stanowiący o niezmienności misji przy elastyczności 

jej realizacji; charakter „kroczący”,
 � zgodny z koncepcją innowacji otwartej,
 �  przygotowany wg przewodnika RIS3 (smart 

specialisation),
 �  obejmujący horyzont czasowy: pomiaru (ska-

nu) 2008 ‑2011, przygotowania 2012, realizacji 
2013 ‑2020.

Podejmując próbę wyselekcjonowania priorytetów czy 
sformułowania zadań kluczowych do finansowania w no-
wej perspektywie finansowej w ramach RSI, należy wciąż 
mieć na uwadze, iż Polska jest krajem o relatywnie niskiej 
innowacyjności i mimo wzrostu w ostatnim okresie na-
kładów na B+R do 0,74% PKB, (co wciąż nisko sytuuje 
Polskę w Europie) i jak wspominano, ogromnych środków 
z UE umożliwiających wsparcie działalności badawczej i in-
nowacyjnej, a także rozbudowania zaplanowanych przez 
urzędników wszelkiego typu bytów organizacyjnych dla in-
nowacji (centra doskonałości, inkubatory, centra transferu 
technologii, parki technologiczne, centra zaawansowanych 
technologii, platformy technologiczne, klastry, itp.) nie od-
notowano wzrostu poziomu innowacyjności, ponieważ byty 
te nie zostały wprzęgnięte w rzeczywistą gospodarkę sieci, 
współzależności pomiędzy nimi słabo się rozwinęły, zdol-
ność do samoutrzymania się nie utrwaliła, a organizacje te 
w większości mogą przestać działać po odcięciu dopływu 
publicznych środków. Poziom „siły innowacyjnej” (0,278) 
lokuje Polskę na jednej z końcowych pozycji wśród krajów 

UE30, tzw. umiarkowanych innowatorów. Na tym tle nie-
zwykle ważne jest zaobserwowane zjawisko pozytywnej 
lokaty Polski pod względem jakości kapitału ludzkiego, 
wzrostu wydajności pracy, inwestycji firm i silniejszej kore-
lacji ochrony własności intelektualnej z wydatkami na B+R 
przedsiębiorstw, niż sektora naukowego. Wyjaśnieniem 
może tu być zapewne wyższość biznesowej motywacji 
przedsiębiorstw nad specyficznym modelem naukowca, dla 
którego motywacja biznesowa nie musi być istotna. Można 
więc będzie liczyć przede wszystkim na przedsiębiorstwa 
pod warunkiem zapewnienia im możliwie racjonalnego in-
strumentarium ładu instytucjonalnego, wzmocnienia mo-
tywacji do rozwoju kreatywnej działalności poprzez wy-
korzystanie z sukcesem kompetencji ludzi. W tym nurcie 
w przyszłym programowaniu wsparcia finansowego nie 
można już dopuścić do utrwalenia się niebezpiecznego 
w Polsce przekonania, co podkreśla wielu badaczy31, że 
wydatkowanie środków unijnych jest tożsame z realizacją 
polityki innowacji, sukcesem w rozwoju innowacji, że środ-
ki unijne są w stanie zastąpić własny wysiłek wykorzysta-
nia istniejącego potencjału rozwojowego i stworzenia siły 
ekonomicznej regionu, kraju, podczas, gdy służą one jedy-
nie do uruchomienia pierwotnego impulsu wykorzystania 
własnych możliwości, mają być zaczątkiem znanego efektu 
„śnieżnej kuli”. Wiele wskaźników oceny spożytkowania 
środków unijnych ma przede wszystkim charakter koszto-
wy, wielkość kosztów postrzegana jest przez oceniających 
jako skala absorpcji w sensie pozytywnym. Czy w takiej 
sytuacji wzmacnia się wysiłek własny na rzecz innowacji, 
czy raczej go osłabia? Z pewnością nie tworzy się tak po-
trzebnej siły ekonomicznej polskich regionów. 

Jak więc postrzegać i uwzględnić koncepcję inteli‑
gentnej specjalizacji (IS) w przygotowaniu i realizacji 
RSI WM tak, by wzmocnić wysiłek własny regionu na 
rzecz rozwoju innowacji? Jak wiadomo, korzeni kon-
cepcji inteligentnej specjalizacji upatrywać należy w chęci 
powiązania polityki naukowej i innowacyjnej, nowej polityki 
przemysłowej i regionalnej adresowanej głównie do państw 
członkowskich UE, a służyć ma ona do określania wizji 
i systematycznego pozycjonowania regionu lub państwa 
w gospodarce opartej na wiedzy32. Koncepcja ta, wprowa-
dzona do dokumentów strategicznych UE (m.in. Europa 
2020, inicjatywa Unia Innowacji) i rozwijana też w obszarze 
polityki spójności, wskazuje na konieczność zreformowania 
regionalnych (ale także krajowych) systemów prowadze-

30   IUS, 2010 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/
ius/ius‑2010_en.pdf

31   M.in. T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, 
J. Szlachta, J. Zaleski, Kurs na innowacje, Fundacja GAP, Kraków, 
2012, a także Regionalna Strategia Innowacji WM 2013 ‑2020 
(draft), UMWM Kraków, 26.04.2012 w części diagnostycznej

32   D. Forey, P. David, B. Hall, Smart Specialisation.The Concept, Know-
ledge Economists Policy Brief, Nr 9, 2007

nia działalności badawczej i innowacyjnej tak, aby sprzyjały 
one koncentracji na mocnych stronach regionu i rozwijaniu 
doskonałości. Trudno nie dostrzegać, że dostosowanie pro-
cesów budowania regionalnych strategii innowacji, zgodnie 
ze wskazanym podejściem, może dostarczać przewidywal-
nych ram dla polityki i budżetu odzwierciedlając priorytety 
UE, unikając niepotrzebnych podwojeń i fragmentacji wy-
siłków oraz wykorzystując możliwości wspólnego progra-
mowania, współpracy transgranicznej oraz efektu dźwigni 
instrumentów UE. 

Koncepcja inteligentnej specjalizacji opiera się na kilku wio-
dących założeniach zmaterializowanych w sensie praktycz-
nym w cytowanym już przewodniku, przydatnym do przy-
gotowania strategii innowacji w europejskich regionach 
(RIS3 Guide). Z pierwszego założenia inteligentnej specjali-
zacji dla prac nad RSI WM można wnioskować o działaniach 
KE prowadzących do rozszerzenia przestrzeni badań i in-
nowacji w UE, co umożliwi regionom skorzystanie z efek-
tu skali i zwiększy dostępność efektów badań dla własnych 
potrzeb. Drugie założenie stawia przed regionami wymóg 
wsparcia finansowego działań oryginalnych, niszowych, ma-
jących jednak bazę w regionalnym potencjale badawczym, 
innowacyjnym i ludzkim, co spowoduje wzrost zróżnicowa-
nia regionów pod względem naukowym i technologicznym, 
stwarzając tym samym szanse na wzrost innowacyjności UE 
jako całości. Z trzeciego założenia wynika specyfika wiąza-
nia badań podstawowych i powstałych dzięki nim techno-
logii bazowych oraz aktywności aplikacyjnej z poziomem 
rozwoju naukowego i technologicznego poszczególnych 
regionów. Oznacza to, iż zaawansowane naukowo regiony 
mogą liczyć na trwałe wsparcie rozwoju technologii bazo-
wych, które powinny stanowić ich specjalizacje, zaś regiony 
słabsze powinny się skupić na rozwijaniu ścieżek specjalizacji 
umożliwiających wykorzystanie tych technologii. Czwarte 
założenie zmusza do zaangażowania się wszystkich grup in-
teresariuszy w regionie w proces wyznaczenia specjalizacji 
tego obszaru, jednak głównie w aspekcie znajdowania szans 
na osiąganie pozycji wiodącej w skali europejskiej i świato-
wej. Otwierają się tu możliwości uruchomienia nie tylko 
potencjału innowacyjnego tkwiącego w sferze prywatnej, ale 
także potencjału obywatelskiego i publicznego (w dyskusji 
o specjalizacji regionu), decydującego o rozwoju i ścieżkach 
jego wzmocnienia w przyszłej perspektywie finansowej UE.

Jak dotąd, w dyskusjach o RSI WM nie ma pełnej zgodności, 
czy należy finansować szybkie i mało ryzykowne projekty, 
czy raczej bazować na ambitnych, kreatywnych, infrastruk-
turalnych bądź badawczych, często radykalnych projektach 
innowacji. Niełatwe są debaty podczas konsultacji spo-
łecznych w Małopolsce i próba przekonania, iż w sytuacji 
kryzysu gospodarki europejskiej bazowanie na „szybkich” 
i „tanich” projektach jest stratą możliwości dokonania skoku 
cywilizacyjnego i że z kryzysem zmierzyć się mogą (i utrzy-
mać się w grupie konkurentów) gracze maksymalizujący 

wysiłek innowacyjny i kreatywny kapitału. Wciąż wielu zwo-
lenników znajdują wielkie projekty infrastrukturalne. W Pol-
sce dotąd wiodące miejsce zajmowało wsparcie wielkich 
inwestycji budowlanych (uczelnie), jak i maszyn i urządzeń 
(przedsiębiorstwa), co niewątpliwie istotne jest w tworze-
niu infrastruktury, ale czas na szybki proces jej wypełniania, 
umożliwiającego osiągnięcie trwałego efektu podażowego, 
względne samoutrzymanie i ograniczenie zależności od ze-
wnętrznego zasilania finansowego. W tym kontekście ko-
nieczna jest też zmiana systemu ewaluacji z kosztowej (im 
więcej się wyda tym lepiej) na rzecz dochodowej (efektyw-
nościowej), odejście od planowania innowacji na rzecz ich 
realizacji, co zdecydowanie ograniczy udział w przechwyty-
waniu środków unijnych przez organizacje pośredniczące. 
Jak bowiem wykazała wstępna ewaluacja RSI województwa 
małopolskiego, największą aktywnością w przejmowaniu 
środków unijnych cechują się  organizacje tzw. otoczenia 
biznesu i transferu technologii, pośredniczące między nauką, 
urzędnikami i biznesem, choć ich działania z istoty rzeczy 
nie zamykają się wytworzeniem innowacji.

Stawiając sobie pytanie, na czym oprzeć wybory prioryte-
tów w RSI, dzięki którym województwo mogłoby sprostać 
wypracowaniu inteligentnych specjalizacji, szczegółowej 
analizie poddano następujące możliwości:

1.  Obszary priorytetowe zdefiniowane w dokumentach 
unijnych, krajowych i strategicznych Małopolski.

2. Diagnozę stanu i analizę strategiczną Małopolski.
3.  Wyniki badań foresightowych i częściową ich 

weryfikację.
4.  Plany badawcze uczelni, jednostek i instytutów ba-

dawczych Małopolski.
5.  Zgłaszane zamierzenia działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw.
6. Wyniki badań zdolności patentowej Małopolski.
7. Oceny eksperckie.
8.  Warunki i priorytety finansowe w nowej perspek-

tywie UE.

Przyjmując za kryterium wyboru obszary, w których odno-
towuje się w Małopolsce relatywnie najwyższą aktywność 
w badaniach i praktyce, zainteresowanie wdrożeniem, lep-
szej jakości miejsca pracy, ocenę możliwych korzyści dla 
regionu, osiągnięcie masy krytycznej do uruchomienia inno-
wacji, a także możliwości współpracy i partnerstwa z innymi 
regionami wyselekcjonowano następujące pola (obszary) 
priorytetowe: life science, energię zrównoważoną, ICT 
i multimedia, gry komputerowe, chemię.

Trudno nie zauważyć, iż obszary priorytetowe dla RSI Mało-
polski wyznaczone przy zastosowaniu metodyki przewod-
nika RIS3, nie różnią się od tych wyznaczonych w wielu in-
nych regionach krajowych i europejskich. Jednak dyskusyjne 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2010_en.pdf
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Rys. 6. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego (schemat) – ciąg dalszy na stronie następnej
Uwaga: przedsięwzięciom zakreślonym dodatkową ramką nadano status flagowych
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wydaje się ich dalsze uszczegółowienie, bowiem spowodu-
je to wzrost ich liczebności, co w istocie prowadzić może  
ostatecznie do poważnego rozpraszania celów i środków, 
a co jest sprzeczne z ideą koncentracji przypisaną koncepcji 
inteligentnej specjalizacji. Niebezpieczeństwo takie istnieje 
zresztą już u źródła ze względu na to, że lista celów inter-
wencji w nowej perspektywie finansowej UE przekroczy 11 
obszarów. Pojemniejsze obszary, jakie przyjęto w RSI WM, 
nie eliminują jednak możliwości stworzenia projektów dla 
własnego rozwoju regionalnego opartego na innowacjach, 
pod warunkiem unikania powielania i pozorowania działań, 
wspierania inicjatyw oddolnych i obywatelskich opartych na 
motywacji ekonomicznej i społecznej, kreowania popytu na 
innowacje, koncentracji środków (regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych: pakiet finansowy), wsparcia przed-
miotu wdrożenia, a nie jego podmiotu, zmiany systemu 
zamówień publicznych z cenowych na efektywnościowe 
i wzrostu aktywności władzy regionalnej w wymuszaniu 
racjonalnych zmian na poziomie centralnym. Władza re-
gionalna ma wiele możliwości kreowania właściwego dla 
innowacji ładu instytucjonalnego, może być promotorem 
innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym, inicjato-
rem zmian instytucjonalnych na poziomie centralnym, po-
stulując o adekwatne do potrzeb rozwoju innowacji pakiety 
legislacyjne; może wykorzystać dostępne instrumenty w ła-
godzeniu barier na styku działań krajowych, regionalnych 
i unijnych, może też racjonalnie wpływać na kształtowanie 
się innowacyjności terytorialnej. Nakreślone wyżej tło wy-
znaczyło ukierunkowanie prac nad przygotowaniem doku-
mentu, którego skrót przedstawiono na rys. 6.

W ramach wskazanych obszarów priorytetowych zdefinio-
wano wiele szczegółowych propozycji projektów, które 
mogłyby stanowić zdaniem ekspertów, a także podmiotów 
zaangażowanych w ich realizację, przedmiot regionalnej in-
teligentnej specjalizacji. 

Oto przykłady:

 �  ICT: programowanie, bezdotykowy interfejs kom-
puterowy, systemy inteligentne elektronika wkom-
ponowana w przedmioty codziennego użytku, usługi 
finansowe, inteligentne budownictwo, inteligentne 
miasta, cyfryzacja i usieciowienie administracji i prze-
strzeni publicznej (mediateki, niekomercyjne portale 
społecznościowe, mediacje społeczne, platformy in-
formacji, gry komputerowe), 

 �  zrównoważona energetyka (produkcja i obrót), ale też 
np. technologie odnawialnych źródeł energii, techno-
logie oszczędzania energii, innowacje dla tradycyjnego 
sektora górniczego, narzędzia pomiarowe, badania 
archeologiczne, badania przedkonkurencyjne, budow-
nictwo samowystarczalne energetycznie, 

 �  górnictwo/kopalnictwo: urządzenia oraz metody 
wiertnicze,

 �  usługi ICT i life science: bezpieczeństwo żywności oraz 
leków, monitorowanie antykryzysowe (powodzie), 

 �  life science: innowacje w żywności i żywieniu (od rol-
nictwa do przetwórstwa i dystrybucji), kosmetyki opar-
te na naturalnych źródłach surowców, szkoła zdrowia 
publicznego – monitorowanie oraz diagnostyka zdro-
wia i stanów chorobowych, usługi lecznicze online, e‑
‑recepta; leki i technologie miejscowo niszczące no-
wotwory, inżynieria tkankowa,

 �  przemysły kultury: wzornictwo – twórczość użyt-
kowa, dziedzictwo (rękodzieło, festiwale, imprezy), 
nowe media, sztuka wizualna, obiekty kultury,

 �  turystyka historyczna i przemysłowa, turystyka spe-
cjalistyczna – zdrowotna, gospodarka przestrzenna,

 �  wsparcie procesu patentowania (wyłączenie z projek-
tów, bo rodzi obciążenia podatkowe). 

Biorąc pod uwagę, że w 51% przypadków weryfikacja 
foresightu technologicznego w Małopolsce wskazuje na 
zaangażowanie się firm w takie kluczowe technologie, jak: 
czyste technologie energetyczne (drugie miejsce w liczbie 
patentów), inżynierię materiałową i nanotechnologie dla za-
stosowań specjalnych, inżynierię tkankową, ICT i cyfryzację, 
narzędzia pomiarowe, systemy inteligentne, diagnozowa-
nie stanów chorobowych i usprawnienie procesu leczenia, 
bezpieczną żywność i leki, chemię (najwięcej patentów 
w Małopolsce) można przyjąć, iż wskazane wyżej szcze-
gółowe przykłady specjalizacji, wynikającej też ze współ-
pracy wewnątrz i ponadregionalnej, znajdują praktyczne 
uzasadnienie.

Zamiast zakończenia:  
problemy, dyskusje, ograniczenia

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskie-
go weszła w kolejną fazę konsultacji społecznych i w isto-
cie nie jest zakończona konfrontacja, co do strategicz-
nych wyborów priorytetów w ujęciu uszczegółowionym, 
choć obszary priorytetowe zostały zatwierdzone przez 
większość interesariuszy. Niektórzy przedsiębiorcy twier-
dzą jednak, że wyznaczenie obszarów jest zbyt ogólnym 
podejściem, ponieważ nie wiedzą oni na czym skupiać 
swą aktywność, aby można uzyskać wsparcie finansowe. 
Czyżby więc przedsiębiorcy uzależniali swą działalność 
od przyszłych dotacji unijnych, a więc skali możliwości 
„wyciskania brukselki”? Logika powinna chyba być od-
wrotna, wsparcie powinno być kierowane do tych, któ-
rym umożliwi ono wzmocnienie dotąd realizowanej dzia-
łalności priorytetowej i na tych właśnie przedsiębiorstwa 
należy oprzeć procesy wyboru priorytetów, podobnie, 
jak na wynikach zweryfikowanych badań foresightowych. 
Indywidualiści twierdzą z kolei, że priorytetów należy 
szukać w niszach, z czym należy się zgodzić, nie można 
jednak wspierać poszukiwania nisz. Są i głosy wskazujące 

na niemożność ustalenia dziś priorytetów, bo nie wiado-
mo, co będzie w 2020 roku. Z tym oczywiście można się 
zgodzić częściowo, trendy rozwojowe są znane, w zarysie 
ogólnym wiadomo, że pogłębiać będzie się usieciowienie 
gospodarki i wzrost innowacji społecznych, mających cha-
rakter krzyżujących się. Jednak z pewnością pula środków 
wsparcia obejmować musi rezerwy na nowości, o których 
nikt dzisiaj jeszcze nie wie. Najbardziej niepokojące są 
głosy o utrzymujących się trudnościach we współpracy 
między przedsiębiorcami, a naukowcami wynikających 
z odmiennych modeli myślenia, motywowania i działania. 
Tak czy inaczej, propozycje wspierania priorytetów, dzia-
łań i przedsięwzięć określonych w RSI muszą zostać wy-
pełnione projektami rozwoju innowacji, umożliwiającymi 
wypełnianie luk GOW w regionie, a te będą kierowane 
do finansowania z różnych źródeł. Warto więc rozważyć 
następujące podejścia w tworzeniu rankingów projektów, 
co do których wsparcie finansowe może w Małopolsce 
mieć sens:

 �  długookresowe projekty rozwoju przełomowych in-
nowacji opartych na zintegrowanych własnych bada-
niach podstawowych i rozwojowych. Wprowadzają 
one nowe wartości, niezależnie czy dotyczą niższych 
segmentów rynku czy tworzą nowe rynki;

 �  projekty duże i kluczowe (zarówno innowacji przeło-
mowych, jak i podtrzymujących) wiążące krzyżowo 
różne rodzaje innowacji, a więc np. produktowo‑ ‑
‑usługowo ‑marketingowo ‑organizacyjno ‑społeczne, 
możliwe do realizacji we współpracy ponadregio-
nalnej, a nawet międzynarodowej (w czym niezwy-
kle pomocny może być Polsko ‑Amerykański HUB 
Innowacyjności w Dolinie Krzemowej) z założeniem 
wejścia na rynek globalny; 

 �  projekty zapewniające wsparcie dziedzin, w których 
przedsiębiorstwa i badania jednostek naukowych Ma-
łopolski rozwijają się szybciej niż w innych regionach, 
a dodatkowo mogą pozyskać zagranicznych partne-
rów do współpracy; 

 �  projekty reprezentujące najwyższą skalę współpracy 
zewnętrznej z uczelniami w zróżnicowanych formu-
łach. Sednem takich projektów jest wywołanie zmian 
strukturalnych i cywilizacyjnych w kilku regionach 
w Polsce (lub szerzej);

 �  projekty zapewniające rozwój innowacji podtrzymu-
jących, polegających na ulepszaniu istniejących pro-
duktów w zakresie cenionym przez odbiorców. Mogą 
zapewnić ruch w górę po ustalonym torze rozwoju 
(np. rozwijanie pewnych elementów nowości bazu-
jąc na innowacjach importowanych, które dominują 
niestety w polskiej rzeczywistości) 

 � projekty odtwórcze, „tanie i szybkie”?

Odpowiedź na pytanie, które typy projektów rozwoju inno-
wacji powinny osiągnąć strategiczne wsparcie w Małopolsce 
musi być powiązana z odpowiedzią na inne pytanie postawio-
ne w przewodniku RIS3, a proponowane regionom w pro-
cesie negocjowania skali wsparcia w nowej perspektywie 
finansowej UE. Mianowicie, jakie będą konsekwencje roz-
woju inteligentnej specjalizacji w danym regionie w aspekcie 
zmian strukturalnych? Przy czym wg RIS3 Guide proponuje 
się cztery modele zmian strukturalnych w regionach:

1.  Transformacja – inteligentna specjalizacja winna 
umożliwić przejście od istniejącego do nowego sek-
tora w oparciu o  istniejące zasoby i kompetencje 
(np. sektor optyczny i medyczny w Austrii).

2.  Modernizacja – wybór specjalizacji umożliwiającej 
technologiczne usprawnienia w ramach istniejących 
sektorów w oparciu o technologie ogólnego zastoso-
wania (np. sektor papierniczy w Finlandii).

3.  Dywersyfikacja – w tym przypadku specjalizacje 
regionu otwierają szanse rozszerzenia działalności 
na nowe sektory w oparciu o wykorzystanie efektów 
synergii krzyżujących się innowacji (np. przemysł lot-
niczy i kosmiczny we Francji).

4.  Radykalna transformacja – inteligentna specjalizacja 
umożliwia rozwój przełomowych innowacji i utwo-
rzenie nowego sektora (rynku) w oparciu o pewne 
dostępne zasoby i kompetencje (np. wykorzystanie 
ICT w archeologii we Włoszech).

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie można znaleźć 
w dokumencie RSI WM, który przygotowywano jako stra-
tegię rozważoną, a nie doraźną, choć w warunkach zwięk-
szonej niepewności ekonomicznej należy zakładać szerszy 
margines elastyczności, co też uczyniono wprowadzając 
pojęcie „strategii kroczącej”. Charakter RSI WM wynika 
z ambitnej wizji Strategii Rozwoju Województwa Małopol-
skiego. Może warto wykorzystać nieco podejście wizjoner-
skie, aby taką właśnie strategię rozwoju innowacji po prostu 
zrealizować, wypełniając niektóre luki GOW w Małopolsce.
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Wprowadzenie: liczą się wyniki i efekty

Wzrastająca konku-
rencja w globalizu-
jącej się gospodarce 
powoduje koniecz-
ność poszukiwania 
przewagi rynkowej 
w wymiarze krajo-
wym i na poziomie 

regionalnym. Tylko określone sektory gospodarki, dzięki 
wykorzystaniu unikatowej kombinacji zasobów zlokali-
zowanych w bliższym lub dalszym otoczeniu, są w stanie 
skutecznie konkurować w gospodarce wolnorynkowej. 
Mówimy więc w tym przypadku o tzw. inteligentnej specja-
lizacji, której stosowanie na poziomie regionalnym będzie 
stanowić warunek dostępu do funduszy europejskich w ra-
mach nowej perspektywy finansowej po roku 2013. Wybór 
określonej specjalizacji regionalnej musi być poprzedzony 
rzetelną analizą mocnych i słabych stron oraz określeniem 
szans i zagrożeń dla innowacyjnych sektorów gospodarki. 
Proces planowania w tym zakresie spoczywa na samorzą-
dzie regionalnym.

Koncepcja inteligentnej specjalizacji sformułowana została 
w 2008 r. a do dokumentów strategicznych została wpro-
wadzona w 2010 r. w opracowaniu „Europa 2020. Strategia 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzy-
jającemu włączeniu społecznemu”. W nowej perspektywie 
finansowej nacisk kładziony jest na wyniki i efektywność. 
Dostęp do środków finansowych uzależniony jest nie tylko 
od istnienia w regionie strategii badań i innowacji na rzecz 
inteligentnej specjalizacji, ale opracowana musi być także 
analogiczna strategia na poziomie krajowym. Koncepcja in-
teligentnej specjalizacji zakłada między innymi przeciwdzia-
łanie fragmentacji i duplikacji badań naukowych w ramach 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej, osiągnięcie masy kry-
tycznej w kluczowych dla konkurencyjności Europy obsza-
rach i sektorach a także zwiększenie zaangażowania różnych 
interesariuszy w proces tworzenia strategii.

W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wnioski wy-
nikające z opracowań1 związanych bezpośrednio z pracami 
nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Mało-
polskiego 2013 ‑2020 (RSI WM)2. Przedstawiono wybrane 

1  W artykule wykorzystano następujące opracowania: T. Geodecki, 
P. Kopyciński, Ł. Mamica, M. Zawicki (red.), Regionalna Strategia 
Innowacji Województwa Małopolskiego 2013 ‑2020, Wersja nr 3, 
z dnia 25 czerwca 2012 (dokument niepublikowany), T. Geodecki, 
P. Kopyciński, Ł. Mamica, M. Zawicki (red.), Diagnoza pogłębiona 
innowacyjności gospodarki Małopolski, Kraków 2012 (dokument 
niepublikowany), P. Kopyciński, Ł. Mamica, Raport z realizacji 
badania pt. Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ra-
mach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych 
metodą foresightu w 2010 r., HMR Doradztwo Strategiczne s.c., 
Kraków, grudzień 2011.

2  RSI WM jest jednym z 10 programów strategicznych realizujących 
zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 ‑2020 
(SRWM), opracowywanych przez samorząd województwa mało-
polskiego w następstwie uchwalenia strategii rozwoju wojewódz-
twa. Programy te są podstawowymi instrumentami koordynacji 
poszczególnych dziedzin polityki rozwoju województwa w per-
spektywie 2020 r.
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Przewagi konkurencyjne kluczem  
rozwoju regionu
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elementy diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski 
(Diagnoza RSI WM). Omówione zostały również zasadnicze 
wnioski z badań dotyczących weryfikacji trendów rozwojo-
wych wybranych technologii w Małopolsce analizowanych 
pod kątem określenia inteligentnej specjalizacji Małopolski. 
W ostatniej części artykułu skoncentrowano się na zarysach 
części projekcyjnej RSI WM. Należy przy tym podkreślić, 
że niniejszy artykuł powstawał w momencie, gdy trwały 
jeszcze prace nad RSI WM3. W związku z tym niektóre za-
pisy mogą się różnić od tych, które zostaną umieszczone 
w ostatecznej wersji dokumentu.

1.  Diagnoza regionalnego  
systemu innowacji

Diagnoza RSI WM została opracowana w układzie ośmiu 
obszarów cząstkowych: (1) Kluczowe dane makroekono-
miczne, (2) Nowoczesne technologie, (3) Infrastruktura re-
gionu wiedzy, (4) Kadry B+R, (5) Instrumenty regionu wie-
dzy, (6) Przedsiębiorczość i promocja przedsiębiorczości, 
(7) Infrastruktura dla społeczeństwa informacyjnego oraz 
(8) Implementacja polityki rozwoju Małopolski w dziedzinie 
innowacyjna gospodarka; wnioski z badań ewaluacyjnych. 
W celu przygotowania diagnozy zostały wykorzystane naj-
nowsze publiczne dane statystyczne oraz raporty, opraco-
wania analityczne i ewaluacyjne dotyczące polityki inno-
wacyjnej Małopolski dostępne w okresie opracowywania 

3  Prace te mają się zakończyć w grudniu 2012 r. wraz z opracowa-
niem ostatecznej wersji dokumentu RSI WM.

diagnozy, tj. w kwietniu 2012 r. Ze względu na obszerność 
wspomnianego opracowania, autorzy niniejszego artykuły 
chcieliby skoncentrować się na elementach diagnozy doty-
czących specjalizacji regionu.

W RSI WM 2013 ‑2020 został położony nacisk na wspie-
ranie specjalizacji regionalnej w Małopolsce. Do dziedzin 
kluczowych dla specjalizacji regionalnej (tzw. inteligentna 
specjalizacja regionu) zostały zaliczone:

 � life science,
 � energia zrównoważona,
 � technologie informacyjne i komunikacyjne,
 � multimedia (w tym gry komputerowe).

Dziedziny te zostały zidentyfikowane na podstawie okre-
ślonego w badaniach foresight zestawu 10 technologii klu-
czowych dla regionu oraz wyników badań dotyczących od-
działywania rozwoju tych technologii na rozwój gospodarczy 
Małopolski. Bazując na wynikach prac diagnostycznych war-
to zwrócić uwagę na następujące aspekty dotyczące dziedzin 
kluczowych dla specjalizacji regionalnej:

1.  Małopolska jest postrzegana jako region o dużym 
potencjale rozwoju technologii life science, z dobrze 
rozwiniętym zapleczem medycznym opartym m.in. 
na bogatym w tradycje ośrodku uniwersyteckim.

2.  Województwo małopolskie dysponuje wysokim 
potencjałem w zakresie badań nad technologiami 

energetycznymi. Akademia Górniczo ‑Hutnicza (AGH) 
w Krakowie jest koordynatorem jednego z sześciu 
węzłów (CC Poland Plus) utworzonych w ramach 
Wspólnoty Wiedzy i  Innowacji i realizuje, pod au-
spicjami Europejskiego Instytutu Innowacji i Tech-
nologii, projekt KIC ‑InnoEnergy. O randze tego kie-
runku badań świadczy projekt koncernu Electricite 
de France, który we współpracy m.in. z Akademią 
Górniczo ‑ Hutniczą oraz Politechniką Krakowską 
uruchamia w Krakowie centrum badań i  rozwo-
ju specjalizujące się w technologiach czystego wę-
gla oraz współspalania biomasy. Z kolei wskazana 
w projekcie foresight „Perspektywa Technologicz-
na Kraków ‑Małopolska 2020” technologia związana 
z budownictwem samowystarczalnym energetycznie 
będzie testowana oraz rozwijana w ramach laborato-
rium inteligentnych budynków, powstającego w Ma-
łopolskim Parku Technologii Informacyjnych.

3.  Małopolska jest regionem o wysokiej koncentracji 
firm z branży ICT. Zgodnie z wynikami badań opu-
blikowanych w TOP 200 Computerworld – ICT Market 
in Poland, Małopolska zajmuje drugie miejsce wśród 
województw o najwyższym wskaźniku zatrudnienia 
w sektorze ICT (za województwem mazowieckim). 
Zlokalizowane w Krakowie firmy Ericpol oraz Co-
march zajmują pierwsze miejsca wśród firm o najwyż-
szym przychodzie z tytułu eksportu towarów i usług. 
Firmy te, wraz z Motorolą, zajmują pierwsze miejsca 
w kategorii „Potencjał badawczo ‑rozwojowy”, za-
trudniając w działach badawczo rozwojowych łącz-
nie prawie 3 000 pracowników, ustępując jedynie 
firmie Nokia Siemens Networks zlokalizowanej w wo-
jewództwie mazowieckim. W ramach cytowanego 
wcześniej projektu typu foresight, technologia ICT 
została wskazana jako ta o największym potencjale 
rozwoju w województwie. Co więcej, z dziesięciu 

wybranych obszarów technologicznych, trzy doty-
czą bezpośrednio branży informatycznej – bezdoty-
kowy interfejs komputerowy, systemy inteligentne, 
uniwersalny dostęp do informacji, z kolei jeden po-
średnio – usprawnienie procesu leczenia w oparciu 
o analizę danych.

4.  W regionie powstaje infrastruktura służąca kształceniu 
kadr i funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży ICT. 
Ważnym tego przykładem jest budowa Centrum 
Komputerowego (Informatyki) AGH, tworzenie parku 
technologicznego MMC Brainville w Nowym Sączu 
oraz Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych 
– ośrodka innowacyjności Krakowskiego Parku Techno-
logicznego. Będą one skupiały dynamicznie rozwijające 
się przedsiębiorstwa z tej branży. Małopolskie przed-
siębiorstwa informatyczne należą do innowacyjnych 
i konkurencyjnych na rynku krajowym i międzynaro-
dowym. Potencjał małopolskiego sektora ICT wskazuje 
na potrzebę uruchomienia funduszy dedykowanych 
firmom oraz inicjatywom powiązanym z tematyką 
testowania oraz wdrażania inteligentnych technologii.

5.  Małopolska ma szansę zostać zagłębiem multime-
dialnym o ponadkrajowym znaczeniu. W Krakowie 
funkcjonują (i powstają kolejne) przedsiębiorstwa 
zajmujące się tworzeniem projektów i produkcją gier 
komputerowych. Absolwenci krakowskich szkół wyż-
szych znajdują zatrudnienie w firmach z tej branży 
zlokalizowanych w regionie, kraju i za granicą. Pod 
auspicjami Krakowskiego Parku Technologicznego, 
w stolicy Małopolski powstało Europejskie Centrum 
Gier (European Games Centre) – pierwsza w Polsce 
inicjatywa skupiająca najważniejszych uczestników 
procesu produkcji i dystrybucji produktów związanych 
z tą dziedziną. Z kolei w Nowym Sączu funkcjonu-
je Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych 
(MultiKlaster) skupiający małe i średnie przedsiębior-
stwa działające w branży nowoczesnych technologii 
i nowych mediów.

2.  Weryfikacja trendów 
rozwojowych

W ostatnim kwartale 2011  r. przeprowa-
dzona została w  Małopolsce weryfika-
cja trendów rozwojowych dla kluczo-

wych technologii przyszłości wskazanych 
w opracowaniu „Perspektywa Techno-
logiczna Kraków – Małopolska 2020”. 
Badania objęły zarówno sferę po-
dażową innowacji, jak i  popytową, 
wykorzystującą w praktyce gospo-
darczej te technologie. W zakresie  
56 technologii (w tym 10 zaliczonych 
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Rozwojowi innowacyjności 
będzie sprzyjać m.in. obniżenie 

kosztów prowadzenia działalności 
rozwojowej oraz uproszczenie 

procedur otrzymywania 
wsparcia ze środków 

publicznych na działalność 
badawczo ‑rozwojową.

do kluczowych dla rozwoju regionu) wskazanych we wspo-
mnianym opracowaniu przeprowadzono badania typu desk 
research, obejmujące analizę ilościową podmiotów po-
daży i popytu innowacji stosujących tego typu technolo-
gie. Przeprowadzono również analizę wybranych projek-
tów innowacyjnych o charakterze naukowo ‑badawczym 
i wdrożeniowym w celu wyodrębnienia projektów zwią-
zanych z technologiami wskazanymi we wspomnianym 
opracowaniu.

Analiza potencjału firm działających w Małopolsce w za-
kresie 10 kluczowych technologii przyszłości pozwoliła 
wskazać na wyróżnianie się w jego ramach podmiotów 
związanych z szeroko rozumianą branżą medyczną oraz 
czystymi technologiami energetycznymi. Sektor informa-
tyczny, mający istotne znaczenie dla rozwoju Małopol-
ski, został wyodrębniony w ramach prac nad foresightem 
głównie w zakresie technologii 
„Bezdotykowy interfejs kompu-
terowy”. W pozostałych przypad-
kach przyjęto, iż firmy informa-
tyczne związane są tematycznie 
z  sektorem firm, na  potrzeby 
którego tworzą oprogramowa-
nie. W przypadku 10 kluczowych 
technologii przyszłości znaczenie 
ma przede wszystkich współpra-
ca z  uczelniami technicznymi. 
Przy wskazywaniu na współpra-
cę z Uniwersytetem Jagiellońskim 
(UJ) można przypuszczać, że do-
tyczy ona w głównej mierze Collegium Medicum UJ. Ba-
dania pokazały, że należy rozważyć możliwości finansowa-
nia interdyscyplinarnych zespołów nastawionych na prace 
B+R dla konkretnych firm oraz wzmocnienia międzyna-
rodowych kontaktów badawczych. Prowadzenia dzia-
łalności przez badane firmy przede wszystkim na rynku 
międzynarodowym i krajowym nie należy traktować jako 
zagrożenia dla rozwoju gospodarczego regionu.

Najważniejszymi czynnikami wzrostu poziomu innowa-
cyjności badanych firm jest nie tyle współpraca ze szko-
łami wyższymi, co kooperacja lub jej nawiązanie z innymi 
przedsiębiorstwami, względnie zatrudnienie wysokiej 
klasy specjalistów. Zarówno firmy, jak i jednostki podaży 
innowacji wskazywały, że branża w której będą działać 
do 2020 r. będzie się rozwijać szybciej niż inne sektory. 
Warto więc zastanowić się nad koncentracją wsparcia 
publicznego na najbardziej perspektywicznych sektorach. 
Rozwojowi innowacyjności będzie sprzyjać m.in. obni-
żenie kosztów prowadzenia działalności rozwojowej/in-
nowacyjnej oraz uproszczenie procedur otrzymywania 
wsparcia ze środków publicznych na działalność B+R. 
W nawiązaniu do postulatów kierowanych w stosunku 
do regionalnej polityki innowacyjności zasadnym wydaje 

się skoncentrowanie na wybranych obszarach i rezygnacja 
z dziedzin, w których region nie ma szans na osiągnięcie 
konkurencyjności w wymiarze międzyregionalnym czy 
międzynarodowym. Istotnym postulatem jest również 
zwiększenie finansowania działalności innowacyjnej, w tym 
(na co wskazywały instytucje podaży innowacji) również 
wsparcia badań podstawowych. Ważne jest także uprosz-
czenie systemu dopłat i dotacji oraz zwiększenie dostępu 
do dotacji unijnych. Badania dotyczące oceny potencjału 
firm i instytucji podaży innowacji związanych z kluczowymi 
technologiami przyszłości powinny mieć w regionie cha-
rakter cykliczny (najlepiej w odstępach rocznych). Zakres 
badań powinien być rozszerzony o bardziej szczegółowe 
informacje dotyczące wszystkich firm działających w ra-
mach poszczególnych technologii przyszłości. Należy 
również w sposób cykliczny (co kilka lat) powtarzać ba-
dania typu foresight.

Badania pokazały również ko-
nieczność wzmocnienia cha-
rakteru powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami a  podmio-
tami podaży innowacji. W anali-
zowanych firmach stosunkowo 
najniżej bowiem wśród czynni-
ków pozwalających na podnie-
sienie poziomu ich innowacyjno-
ści ocenione zostało nawiązanie 
współpracy z uczelnią oraz na-
wiązanie współpracy z jednostką 
badawczo ‑rozwojową. W przy-

padku firm, które prowadzą tego typu współpracę jej in-
tensyfikacja również nie została w tym kontekście oce-
niona jako mająca duże znaczenie. Stosunkowo wysokie 
oceny w analizowanym kontekście uzyskały takie para-
metry, jak zwiększenie intensywności współpracy z inny-
mi firmami, nawiązanie takiej współpracy, a najwyżej oce-
niono zatrudnienie wysokiej klasy specjalisty.

Najistotniejszą wskazywaną barierą rozwoju innowacyj-
ności badanych firm były wysokie koszty prowadzenia 
działalności rozwojowej/innowacyjnej. Dużą przeszkodę 
stanowią także zbiurokratyzowane procedury otrzymywa-
nia wsparcia ze środków publicznych na działalność B+R, 
wysokość podatków oraz istniejąca konkurencja w branży. 
Najmniej istotnymi barierami są trudności we współpracy 
z uczelniami i jednostkami badawczo ‑rozwojowymi oraz 
obawy przed zmianami w firmie.

Ankietowani przedsiębiorcy wśród postulatów kiero-
wanych w stosunku do regionalnej polityki innowacyj-
ności wskazywali na konieczność skupienia się w jej ra-
mach na wybranych obszarach. W tym kontekście padały 
również głosy dotyczące usunięcia ze strategii obszarów, 
w których nie ma szans na osiągnięcie konkurencyjności 

w wymiarze regionalnym, ze względu na zbyt duże różnice 
pomiędzy poziomem prowadzonych tu badań, a stopniem 
ich zaawansowania w wiodących ośrodkach naukowych 
na świecie. Stanowi to więc bezpośrednie odniesienie 
do postulatów formułowanych w ramach koncepcji inte-
ligentnej specjalizacji.

Drugi, stosunkowo często pojawiający się postulat, do-
tyczył uproszczenia systemu dopłat i dotacji. Pojawiały 
się także oczekiwania dotyczące zwiększenia dostępu 
do dotacji unijnych. Wskazywano również na konieczność 
prowadzenia działań o charakterze promocyjnym, pole-
gających na przykład na organizacji konkursów na firmę 
innowacyjną roku oraz prezentacje innowacyjnych firm. 
W stosunku do polityki innowacyjnej wskazywano rów-
nież na brak programów pomocowych na dostosowa-
nie produktów do rynków zagranicznych (związanych 
z wytworzeniem bądź zmianą technologii, a nie jej za-
kupem). Postulowano zwiększenie zakresu wsparcia dla 
jednostek otoczenia biznesu i nauki oraz prowadzenie 
bardziej otwartej polityki innowacji, bazującej na przygo-
towaniu elastycznych form wsparcia procesów transferu 
technologii i komercjalizacji wyników badań. Towarzyszył 
temu postulat podjęcia działań zmierzających do  inten-
syfikacji współpracy środowisk naukowych i gospodar-
czych. Ankietowani przedstawiciele firm wskazywali rów-
nież na konieczność lepszego dostosowania charakteru 
funkcjonowania parków technologicznych do oczekiwań 
przedsiębiorców.

3. Trójstopniowy układ strategii

Część programowa RSI WM została skonstruowana 
w trzystopniowym układzie:

1. Priorytety.
2. Działania.
3. Przedsięwzięcia strategiczne.

Priorytety i działania RSI WM korespondują z kierunkami 
polityki dotyczącymi innowacyjnej gospodarki, określonymi 
w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011‑
‑2020 (SRWM), tj.: budowa infrastruktury regionu wiedzy 
(kierunek 1.2 SRWM), kompleksowe wsparcie nowocze-
snych technologii (1.3), wzmacnianie i promocja przedsię-
biorczości (1.5) oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego 
(3.5). W toku prac nad RSI WM przyjęto, że jej priorytety 
powinny odzwierciedlać strategiczne zamierzenie, którym 
jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz ogranicza-
nie deficytów, czyli tzw. luk gospodarki opartej na wiedzy. 
Na tej podstawie określone zostały trzy następujące prio-
rytety RSI WM:

 �  Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki  
opartej na wiedzy,

 � Priorytet 2. Kreowanie popytu na innowacje,

 � Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.



*  Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, prorektor Akademii 
Górniczo‑Hutniczej ds. współpracy.
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Wspólnoty Wiedzy 
i Innowacji są nowatorskim 
przedsięwzięciem w skali 

europejskiej. Udział polskiego 
węzła CC Poland Plus jest 

znaczący w działalności całego 
Konsorcjum.

Linie demarkacyjne, które rozgraniczają typy i charaktery-
stykę działań podejmowanych w ramach poszczególnych 
priorytetów zostały określone w sposób następujący:

1.  Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki 
opartej na wiedzy. W ramach tego priorytetu po-
dejmowane będę działania mające na celu poprawę 
warunków zewnętrznych dla prowadzenia działalno-
ści innowacyjnej i  funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Zasadniczym celem interwencji podejmowanych 
w ramach tego priorytetu będzie dalszy rozwój in-
frastruktury sprzyjającej innowacyjnej działalności go-
spodarczej, bazy naukowo ‑badawczej oraz warunków 
instytucjonalnych, które składają się na regionalny 
system innowacji.

2.  Priorytet 2. Kreowanie popytu na  innowacje. 
W tym priorytecie skoncentrowane są  instrumenty 
interwencji, których celem jest ograniczenie kluczo-
wych deficytów gospodarki Małopolski, którymi są: ni-
ski popyt na innowacje, niskie nakłady przedsiębiorstw 
na B+R oraz słabe powiązania kooperacyjne między 
przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi. Stymu-
lowanie popytu na innowacje, którego teoretycznym 
desygnatem jest pojęcie „dynama innowacji”, czyli 
systemu czynników kształtujących innowacje na po-
ziomie przedsiębiorstwa, stanowi wspólną oś działań 
realizowanych w tym priorytecie.

3.  Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjne‑
go. W ramach tego priorytetu będą podejmowane 
działania w czterech kierunkach odpowiadających 
czterem filarom, na których opiera się funkcjono-
wanie społeczeństwa informacyjnego, a mianowi-
cie: rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi 
społeczeństwa informacyjnego, poszerzenie zakresu 
dostępnych oraz tworzenie nowych e ‑usług i zwięk-
szenie ich dostępności dla mieszkańców Małopolski, 
zwiększenie zasobów cyfrowych w internecie, a także 
rozwój umiejętności ICT wśród mieszkańców i insty-
tucji (w tym przedsiębiorstw) regionu.

Działania RSI WM będą bezpośrednio służyć realizacji po-
szczególnych priorytetów tej strategii. Zostały one okre-
ślone na podstawie ustaleń SRWM, pogłębionej diagnozy 
oraz analizy strategicznej gospodarki Małopolski. Z kolei 
przedsięwzięciami strategicznymi są pojedyncze projekty 
lub grupy projektów wdrażanych w ramach poszczególnych 
działań RSI WM. W tym dokumencie określono trzy formy 
realizacji przedsięwzięć strategicznych:

1.  projekty indywidualne – pojedyncze projekty o od-
działywaniu strategicznym dla rozwoju innowacyjnej 
gospodarki w regionie; są one wyłaniane w oparciu 
o zobiektywizowane kryteria,

2.  projekty wyłaniane w konkursach – grupy projektów 
wybieranych do realizacji w procedurze składającej 
się z oceny formalnej i merytorycznej,

3.  program grantowy – uproszczona względem projektów 
wyłanianych w konkursach formuła udzielania wsparcia 
dla podmiotów spełniających kryteria dostępu.

Podsumowanie:  
próba uzyskania trwałej przewagi

Małopolska mimo, iż na jej obszarze funkcjonują nowocze-
sne sektory gospodarki, w ostatnich latach zmniejsza swoją 
przewagę w sferze innowacyjności w stosunku do innych 
regionów (co pokazuje analiza wybranych wskaźników). 
Stanowi to  istotne wyzwanie w stosunku do tworzonej 
Regionalnej Strategii Innowacji w tym regionie. Koncepcja 
inteligentnej specjalizacji wpisuje się w próby uzyskania 
trwałej przewagi konkurencyjnej i związanych z jej istnie-
niem dobrze wynagradzanych, wymagających wysokich 
kwalifikacji, miejsc pracy. Prowadzone w Małopolsce prace 
typu foresight, jak również badania zmierzające do ich wery-
fikacji, zwiększają szanse na prawidłowe wskazanie perspek-
tywicznych sektorów opartych o technologie przyszłości. 
Proponowane w Regionalnej Strategii Innowacji preferen-
cje dotyczące wielkości strumienia środków finansowych 
dedykowanych dziedzinom kluczowym dla specjalizacji re-
gionalnej (life science, energia zrównoważona, technologie 
informacyjne i komunikacyjne oraz multimedia) pozwalają 
mieć nadzieję na uzyskanie w tych obszarach jeszcze więk-
szej przewagi konkurencyjnej.

Wstęp

KIC‑InnoEnergy jest jedną z  trzech 
(oprócz KIC‑ICT Labs oraz Clima-
te‑KIC) Wspólnot Wiedzy i  Innowacji 
utworzonych i koordynowanych przez 
Europejski Instytut Innowacji i Techno-
logii (European Institute of Innovation 

and Technology – EIT). Głównym celem EIT jest pobudzenie 
zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i konkurencyjności 
poprzez rozwój innowacyjności na poziomie światowym. Za-
daniem wspomnianych trzech Wspólnot jest realizacja ogól-
nego celu EIT w trzech głównych obszarach: Zrównowa-
żonej Energii (KIC‑InnoEnergy), Technologii Informacyjnych 
i Komunikacyjnych (KIC‑ICT) oraz Klimatu (Climate‑KIC). 
Podstawowym celem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Know-
ledge and Innovation Community – KIC) jest utworzenie 
trwałej struktury i zasad współpracy różnych podmiotów 
(uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, władze 
regionalne, banki) umożliwiających osiągnięcie najwyższe-
go poziomu badań odpowiednio 
w jednym z wymienionych obsza-
rów, pokonanie europejskich ba-
rier w obszarze innowacji i wdra-
żania wyników badań, uzyskanie 
i utrzymanie kształcenia na najwyż-
szym poziomie merytorycznym 
z uwzględnieniem kształtowania 
przedsiębiorczości wśród młodych 
ludzi (trójkąt Badania, Innowacja, 
Edukacja – rys. 1).

Instytut EIT ogłosił konkurs 
2 kwietnia 2009 roku, do które-
go zgłosiło się szereg konsorcjów 
europejskich w obszarze zrów-
noważonej energii, w tym także 
KIC‑InnoEnergy – konsorcjum 
koordynowane przez Karlsru-
he Institute of Technology (KIT). 
Właśnie ono zostało wyłonione 
po bardzo starannej selekcji prze-
prowadzonej przez recenzentów 
z różnych krajów, w tym USA, bę-

dących specjalistami we wspomnianym obszarze zrów-
noważonej energii.

W  celu realizacji projektu partnerzy Konsorcjum utwo-
rzyli Spółkę Europejską (Societas Europaea – SE), nazwa-
ną KIC‑InnoEnergy SE. Spółka zarządza międzynarodowym 
konsorcjum grupującym najważniejsze uniwersytety, instytuty 

TOMASZ SZMUC*

Integracja badań, innowacji i edukacji 
w obszarze zrównoważonej energii

Rys. 1. Trójkąt wiedzy Badania, Edukacja, Innowacja
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badawcze, przedsiębiorstwa oraz instytucje europejskie dzia-
łające w obszarze zrównoważonej energii. Warto podkreślić, 
że jest to jedyny przypadek, gdzie instytucje polskie mają od-
dzielny węzeł (tzw. Colocation Centre – CC).

W niniejszym artykule scharakteryzowane będzie kon-
sorcjum KIC‑InnoEnergy oraz dokładniej opisany bę-
dzie węzeł polski (CC Poland Plus) koordynowany przez 
Akademię Górniczo‑ ‑Hutniczą (AGH).

1.  KIC‑InnoEnergy –  
Struktura i działalność

1.1. Struktura

KIC‑InnoEnergy jest konsorcjum składającym się z 6 pod-
stawowych jednostek (węzłów). Całością zarządza wspo-
mniana Spółka Europejska z siedzibą w Eindhoven. Po-
szczególne węzły są odpowiedzialne za koordynację działań 
w przypisanych im obszarach tematycznych. Poniżej podano 
nazwy tych węzłów, tematykę oraz wymieniono głównych 
partnerów.

Inteligentne europejskie systemy elektryczne i groma‑
dzenie energii elektrycznej (Smart European Electricity 
Grids and Storage) – CC Sweden: Royal Institute of Techno-
logy (KTH – Stockholm), Uppsala University, Vattenfal, ABB.

Inteligentne efektywne energetycznie budynki i mia‑
sta (Intelligent Energy Efficient Building and Cities) – CC Be‑
nelux: TU Eindhoven, KU Leuven, VITO, TNO, EANDIS, 
Philips.

Energia z surowców mineralnych i biomasy (Power 
from Fossils and Biogenic Sources) – CC Germany: Karl-
sruhe Institute of Technology (KIT), University of Stuttgart, 
SAP, ENBW.

Zrównoważona energia nuklearna i nuklearno‑ 
‑odnawialna konwergencja (Sustainable Nuclear Ener-
gy and Converging Nuclear‑Renewables Technologies) 
– CC   lps Valleys: Grenoble INP & Grenoble Ecole 
de Management, Paris Tech, CEA (Commissariat a l’Ener-
gie Atomique), INSA, CNRS, AREVA, Schneider Electric, 
Alstom.

Energia odnawialna: słoneczna, wiatrowa, fal morskich 
i przypływów (Renewables: Solar (PV& CSP), Wind, Wave 
and Tidal Energy Systems) – CC Iberia: Univerisdad Poli-
tecnica de Catalunya (UPC – Barcelona), ESADE (Higher 
School of Business) Barcelona, CIEMAT, IBERDROLA, Gas 
Natural, Union Fenosa.

Czyste technologie węglowe i nowe podejścia do za‑
rządzania węglem (Clean Coal Technologies and New 

Paradigm for Carbon Management) – CC Poland Plus: 
Akademia Górniczo‑Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński (UJ), 
Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Główny Insty-
tut Górnictwa (GIG), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 
(IChPW), Tauron, LOTOS, PGNiG, Rafako.

Oprócz wymienionych partnerów przypisanych do poszcze-
gólnych węzłów wymienić jeszcze należy tzw. globalnych 
partnerów przemysłowych: francuski koncern energetyczny 
EdF oraz globalna firma Total.

Jednym z podstawowych problemów przy implementa-
cji KIC była struktura zarządzania. W myśl założeń EIT 
struktura zarządzania winna być realizowana jak pokazano 
na rysunku 2.

Konsorcjum KIC‑InnoEnergy zadecydowało, że Spółka 
Europejska będzie zarządzać całością, natomiast partne-
rzy polscy powołali spółkę CC Poland Plus do zarządza-
nia węzłem polskim. Udziałowcami spółki europejskiej 
są tzw. partnerzy formalni – instytucje mające największy 
wpływ na działalność konsorcjum. Udziałowcami spółki CC 
Poland Plus są polscy partnerzy formalni oraz tzw. partne-
rzy stowarzyszeni.

1.2. Działalność KIC‑InnoEnery

Działania i wyniki KIC‑InnoEnergy są opisane w obszernych 
dokumentach przesyłanych do EIT. Działalność meryto-
ryczną rozpoczęto w roku 2011, prawie cały rok 2010 był 
poświęcony na utworzenie struktur zarządzających, doku-
mentów itp. Należy podkreślić, że było to przedsięwzięcie 
złożone ze względu na różnorodny charakter partnerów: 
uczelnie i biznes, jak również międzynarodową mieszankę 
uwarunkowań prawnych i zwyczajów. Działalność Kon-
sorcjum jest raportowana w obszernych dokumentach, 

Rys. 2 Struktura Wspólnot Wiedzy i Innowacji

SE –  Spółka Europejska  
Fundacja/Stowarzyszenie

Sp – Spółka

zatem ze względu na ograniczenia miejsca poniżej podano 
jedynie najważniejsze wyniki odnoszące się do biznes pla-
nu na rok 2011.

1)   Aktualnie 233 studentów uczestniczy w czterech 
nowych programach studiów magisterskich, trzech 
programach studiów doktoranckich oraz tzw. Execu-
tive programs istniejących w 6 węzłach. Z ponad tysią-
ca aplikantów zainteresowanych studiami magisterski-
mi, wyłonieni zostali najlepsi kandydaci. W czerwcu 
2013 r. pierwsi absolwenci studiów magisterskich 
KIC/EIT wejdą na rynek pracy i kontynuować będą 
swoją karierę jako badacze, przedsiębiorcy lub praco-
dawcy. Interesującym może wydać się przytoczenie 6 
powodów, dla których studenci wybierają programy 
realizowane właśnie w ramach KIC InnoEnergy SE, 
a nie konkurencyjnych ofert:

a.  jakość programów (w  zakresie integracji ener-
gii, przedsiębiorczości, rozwijania umiejętności 
miękkich i możliwości odbywania stażu),

b.  jakość uniwersytetów, na  których odbywa się 
kształcenie,

c.  możliwość otrzymania podwójnego stopnia na-
ukowego,

d.  mobilność (odbywanie stażu w różnych miejscach 
na świecie, u prestiżowych przedsiębiorców),

e.  stypendium (10.000 EUR dla studentów pocho-
dzących z  UE, 24.000 EUR dla studentów po-
chodzących spoza UE),

f.  brak wiążących zobowiązań wymaganych 
od  studentów po  ukończeniu dwuletniego 
okresu nauki.

2)  35 projektów innowacyjnych uruchomionych 
we wszystkich 6 obszarach tematycznych. Wszyst-
kie realizowane projekty zostały wyselekcjonowane 
w procesie zapewniającym, iż wszystkie wytworzo-
ne produkty i usługi będą innowacyjne, co wprost 
oznacza transformację pomysłów na wartość 
finansową:

a.  aktualnie istnieją 62 patenty wstępnie ziden‑
tyfikowane, z których wypełniono już 13 wnio‑
sków patentowych,

b.  w niektórych przypadkach ogólny rynek zainte-
resowania liczony jest w setkach milionów euro,

c.  wśród istniejących projektów już w czternastu 
udało się zintegrować dwa z trzech wymiarów 
trójkąta wiedzy, natomiast jeden projekt może 
pochwalić się zintegrowaniem wszystkich trzech 
wymiarów trójkąta wiedzy;

3)  75 przedsiębiorców i pomysłodawców zwróciło się 
do KIC InnoEnergy SE o wsparcie. Spośród nich, 32 
uczestniczą obecnie w programie Highway™, dzięki 
któremu staną się samodzielnymi przedsiębiorstwa-
mi (start‑upami). Warto wspomnieć powody, którymi 
kierowali się przedsiębiorcy przy wyborze inkubatora 
KIC InnoEnergy SE spośród innych konkurencyjnych 
systemów:

a.  sieć europejskich zależności oraz jakość instytu-
cji oferujących wsparcie,

b.  specjalizacja w obszarze energii,

c.  zintegrowany proces: nie tylko finansowanie, lecz 
również dodatkowe, wielokierunkowe wsparcie,

d.  zaangażowanie KIC InnoEnergy SE w znalezie‑
nie pierwszych klientów.

W celu przybliżenia problematyki badawczej realizowanej 
w poszczególnych węzłach poniżej podano wykaz projek-
tów innowacyjnych.

CC ALPS VALLEYS, skupiające się na obszarze zrówno-
ważonej energii nuklearnej i nuklearno‑odnawialnej konwe-
rgencji wspiera i koordynuje następujące projekty:

1.  I_SMART – Innovative Sensor for Material Ageing 
and Radiation Testing,

2.  HITTEG – High Temperature Thermoelectric Gen-
erator based on process convergence,

3.  DECODE – Development of a Convergent Design 
tool to  improve simultaneously hydro‑thermal and 
aero‑thermal simulation of building,

4.  INEPT – Innovative nuclear experimental platform 
& training.

CC BENELUX, skupiające się na inteligentnych, efektywnie 
energetycznych budynkach i miastach, koordynuje i wspiera 
następujące projekty:

1.  TENEEB – Towards energy neutrality with energy 
efficient buildings and districts,

2.  EVCity – Business & service models to  support 
the roll‑out of electric vehicles in cities,

3.  Energy storage – Energy Storage as Necessary Part 
of Energy Balanced Buildings and Districts,

4.  KIC‑ASS – Active Sub‑Stations.
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CC GERMANY, skupiające się na energii z surowców 
mineralnych i biomasy, koordynuje i wspiera następujące 
projekty:

1.  DeSyNGa – Demonstration of improved catalysts 
and reactor designs for the production of SNG from 
biomass via gasification,

2.  AGaTe – Fuel adapter gasifier technologies,

3.  Fuel‑Flex – Fuel‑flexible combustion systems for liq-
uid and gaseous bio fuels,

4.  UPGRAD – Upgrading of low‑rank biogenic feed-
stocks for heat and power production via combustion 
and gasification,

5.  DeMiTar – Development and market implementation 
of PID and FID tar analyzers,

6.  SynCon – Novel synthesis process concepts for effi-
cient chemicals / fuel production from biomass,

7.  SNG‑SGG – SNG for smart gas grids.

CC IBERIA, skupiające się na energii odnawialnej: sło-
necznej, wiatrowej, fal morskich i przypływów, koordynuje 
i wspiera następujące projekty:

1.  EnTHiPV – Encapsulation of flexible thin film PV 
devices,

2.  Offshore Test Station – cross fertilization of off-
shore renewable energy through prototype tests in 
real ocean conditions,

3.  OFFWINDTECH – Offshore Wind Enabling 
Technology,

4.  NEPTUNE – Offshore Metocean Data Measuring 
Equipment and Wind, Wave and Current Analysis and 
Forecasting Software,

5.  TESCONSOL – Thermal storage for Concentrating 
Solar Power plants.

CC SWEDEN, skupiające się na zagadnieniu inteligentnych 
europejskich systemów elektrycznych i gromadzenia energii 
elektrycznej, wspiera następujące projekty:

1.  SMART POWER – Smart Grids from power produ-
cers to consumers,

2.  CIPOWER – Controllable and Intelligent Power 
Components,

3.  ElectricEnergy Storage,

4.  Smart grids – Smart grids materials technology,

5.  INSTINCT – ICT solutions for active distribution 
networks and customer interaction.

Warto przy tym wspomnieć, że poszczególne projekty 
są koordynowane w węzłach o danej specjalności. Możliwe 

i rekomendowane jest uczestnictwo partnerów z różnych 
węzłów. Otwiera to możliwości współpracy z najlepszymi 
partnerami. Projekty CC Poland Plus są opisane w następ-
nej sekcji.

2.  Wkład CC Poland Plus 
w działania KIC‑InnoEnergy

W rozdziale opisano wkład węzła polskiego w poszczegól-
nych obszarach działalności KIC‑InnoEnergy.

2.1.  Nowe przedsiębiorstwa/spółki utworzone 
w ramach KIC InnoEnergy SE

Droga do utworzenia samodzielnego przedsiębiorstwa 
jest często procesem długotrwałym i skomplikowanym, 
poprzedzonym szczegółową analizą nie tylko konkretne-
go obszaru, na którym prowadzona będzie działalność, 
ale całego rynku. Do dzisiaj nie zostały jeszcze utworzone 
nowe przedsiębiorstwa w ramach CC Poland Plus. Niemniej 
jednak należy zauważyć, iż w 2011 r. podpisane zostały 
trzy umowy z potencjalnymi przedsiębiorcami z zamiarem 
utworzenia spółek:

1. Fuel Composit Sp. z o.o.,

2. Quality and Efficiency of Energy Use Sp. z o.o.,

3. n‑Ergia Sp. z o.o.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż trwają prace zmierzające 
do utworzenia dwóch przedsiębiorstw, pierwsze – Quality 
and Efficiency of Energy Use Sp. z o.o. winno zostać utwo-
rzone jeszcze w 2012 r. Natomiast na etapie wstępnych 
analiz są zgłoszone inicjatywy utworzenia czterech dalszych 
przedsiębiorstw.

2.2. Zaangażowanie Partnerów

Głównymi Partnerami polskiego Węzła Wiedzy i  Inno-
wacji są niżej wymienione uczelnie, instytuty badawcze 
i przedsiębiorstwa:

1. Akademia Górniczo‑Hutnicza,

2. Uniwersytet Jagielloński,

3. Politechnika Śląska,

4. Politechnika Wrocławska,

5. Główny Instytut Górnictwa,

6. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,

7. LOTOS,

8. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,

9. TAURON,

10. RAFAKO.

2.3. Projekty innowacyjne

W roku 2011 rozpoczęto w CC Poland Plus realizację 6 pro-
jektów innowacyjnych. Projekty te są w większości plano-
wane na 3 lata, przy czym po każdym roku, na podstawie 
analizy osiągnięć, uruchamiany jest strumień finansowania 
w odpowiednim zakresie. Ponadto, każdego roku ogłaszany 
jest również konkurs na następne projekty. Poniżej poda-
no listę projektów, a na rysunku 3 powiązania tematyczne 
między projektami oraz ich budżet.

1.  NewMa – Nowe materiały do systemów energe-
tycznych (projekt horyzontalny obejmujący wszyst-
kie węzły),

2.  CoalGas – Opracowanie nowych technologii zgazo-
wania węgla,

3.  SECoal – Wytwarzanie energii z różnych paliw przy 
zrównoważonym i efektywnym wykorzystania węgla,

4.  ACPP – Zaawansowane prawie zeroemisyjne elek-
trownie węglowe,

5.  CL‑CDR – Upłynnianie węgla wraz z recyklingiem 
dwutlenku węgla w nuklearnej kogeneracji,

6.  EOR‑CO2 – Integracja technologii sekwestracji CO2 
z technologią EOR wydobycia ropy w polskich obsza-
rach przybrzeżnych.

2.4. Projekty edukacyjne

Obecnie utworzone zostały dwie ścieżki edukacyjne:

1.  Studia doktoranckie w zakresie Czystych Techno-
logii Węglowych:

a.  Przyjętych zostało 10 doktorantów. Studia pro-
wadzone są w całości w języku angielskim, a dok-
toranci swoje badania prowadzić będą nie tylko 
w Krakowie, ale także w partnerskich ośrodkach 
w Grenoble, Karlsruhe i Sztokholmie.

b.  Program studiów nastawiony jest – poza pra-
cą naukową – na  rozwijanie innowacyjności 

Rys. 3 Powiązania między projektami realizowanymi w CC Poland Plus
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*  Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, dziekan Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo‑Hutniczej, 
w latach 2005–2012 prorektor AGH ds. współpracy 
i rozwoju, prezes Krakowskiego Centrum 
Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
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i  przedsiębiorczości. Podejmowane przez dok-
torantów zagadnienia badawcze związane będą 
m.in. z tematyką usuwania rtęci z gazów spalino-
wych w zakładach energetycznych, tworzeniem 
nowych materiałów dla ogniw paliwowych, czy 
zgazowaniem węgla. Każdy ze  słuchaczy od-
będzie także kilkumiesięczny staż przemysło-
wy w  partnerskich firmach skupionych wokół 
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji.

2.  Studia magisterskie w zakresie Czystych Techno-
logii Węglowych:

a.  Przyjętych zostało 24 studentów. Studia prowa-
dzone są w całości w języku angielskim.

2.5. Współpraca o charakterze sieciowym

CC Poland Plus prowadzi działania o charakterze sieciowym, 
mające za zadanie stymulować studentów do aktywnego 
uczestnictwa w oferowanych programach edukacyjnych. 
Organizowane są obecnie spotkania mające na celu integra-
cję studentów uczestniczących w projektach edukacyjnych.

W związku z faktem, iż w październiku 2012 roku pierwsi 
studenci ukończą studia (będzie to miało miejsce w Szwe-
cji) wykorzystane zostanie narzędzie Alumni TrackingTool, 
dzięki któremu możliwe będzie monitorowanie osiągnięć 
absolwentów w pracy zawodowej.

System współpracy o charakterze sieciowym jest rów-
nież obecny w zakresie działań związanych z budową 
przedsiębiorczości.

W ramach inicjatywy KIC European Incubator, w celu uzyska-
nia dostępu do środowisk Partnerów KIC zbudowano, po-
przez zawarcie stosownych umów, sieciowe porozumienie 
centrów transferu technologii oraz parków technologicznych 
obejmujące regiony Małopolski, Górnego oraz Dolnego Ślą-
ska. Partnerami sieci w tym przedsięwzięciu są:

1. CC Poland Plus Sp. z o.o.,

2. Centrum Transferu Technologii AGH,

3. Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.,

4. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.,

5.  Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politech-
niki Śląskiej,

6. Park Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o.,

7.  Park Naukowo Technologiczny Eurocentrum 
Sp. z o.o. w Katowicach,

8.  Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Wrocławskiej,

9. Wrocławski Park Technologiczny Sp. z o.o.

3. Podsumowanie

Wspólnoty Wiedzy i Innowacji są nowatorskim przedsięwzię-
ciem w skali europejskiej. Udział polskiego węzła CC Poland 
Plus jest znaczący w działalności całego Konsorcjum. Po po-
nad rocznej działalności merytorycznej można sformułować 
następujące pozytywne aspekty tej działalności.

1.  Nowa zasada partnerstwa: uczelnie – przemysł: Zrób-
my razem biznes.

2.  Istotny wzrost innowacyjności po obu stronach. Zmia-
na mentalności i likwidacja uprzedzeń.

3.  Długoterminowa współpraca w badaniach, wdroże-
niach, edukacji.

4.  Możliwość współpracy z partnerami – liderami euro-
pejskimi. Szansa dla polskich uczelni i firm.

5.  Zgodność z  trzema obszarami priorytetowymi 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2011–2020.

6.  Udział studentów w  rzeczywistych projektach 
innowacyjnych.

7.  Edukacja i trenowanie w obszarze przedsiębiorczości 
studentów i doktorantów

Należy przy tym podkreślić, że jest to przedsięwzięcie dłu-
goterminowe. Aktualnie podpisany kontrakt z EIT obejmuje 
okres 7 lat.

Niniejszy artykuł opracowano na postawie dokumentów 
KIC‑InnoEnergy. Dalsze informacje można znaleźć na stro-
nie www.kic‑innoEnergy.com.

Tak, jak w przypadku każdej uczelni, 
funkcjonującej w obszarze nauk tech-
nicznych, jednym z  podstawowych 
kryteriów oceny Akademii Górniczo‑ 
‑Hutniczej (AGH) są relacje z otocze-
niem gospodarczym. Zapotrzebowanie 
rynku na absolwentów, udział w rozwią-
zywaniu problemów stojących przed 

przedsiębiorstwami, tworzone innowacyjne technologie, 
to główne wyznaczniki pozycji szkoły wyższej. W obecnych 
i przyszłych realiach czynniki te są i będą w coraz większym 
stopniu decydujące dla istnienia i funkcjonowania uczelni.

AGH zajmuje znaczącą pozycję we wszystkich tych dzie-
dzinach. Kształcimy studentów w tak innowacyjnych spe-
cjalnościach, jak: informatyka, mechatronika, inżynieria 
biomedyczna, technologie materiałowe, nanotechnologie, 
energie odnawialne, lecz również w wielu specjalnościach 
bardziej tradycyjnych, takich jak: górnictwo, mechanika, 
elektrotechnika czy geodezja. Kształcenie specjalistów 
poszukiwanych na rynku pracy, przekazywanie studentom 
pełnej i aktualnej wiedzy, a także umiejętności dalszego 
samokształcenia, nauczanie języków obcych, kształtowa-
nie samodzielności, kreatywności i mobilności powodują, 
że nasi absolwenci są bardzo poszukiwani przez pracodaw-
ców w kraju i zagranicą. Wielu z nich stosuje bardzo aktyw-
ne formy pozyskiwania pracowników, na przykład wiązanie 
się z przyszłymi absolwentami już we wczesnym okresie 
studiów poprzez bardzo atrakcyjne programy stypendialne, 
czy też prezentację swojego potencjału i oferty na uczelni. 

Jak wykazują prowadzone przez nas badania losów naszych 
absolwentów, pomimo trudności w gospodarce, absolwenci 
AGH nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zdecy-
dowana większość z nich pracuje w Krakowie, na terenie 
województwa małopolskiego i Polski Południowej.

Jednym z głównych obszarów współpracy z gospodar-
ką jest udział pracowników naukowych AGH w rozwią-
zywaniu różnego rodzaju problemów, przed którymi 
stają przedsiębiorstwa. Współpraca ta, realizowana jest 
w różnych formach, w tym poprzez projekty badawczo‑ 
‑wdrożeniowe (projekty celowe, bezpośrednie zlecenia, 
w ostatnich latach projekty realizowane w ramach pro-
gramów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju), konsultacje i usługi eksperckie. Współpracu-
jemy z przedsiębiorstwami o różnych profilach, od firm 
jednoosobowych do wielkich koncernów międzynarodo-
wych. Często, zwłaszcza w odniesieniu do dużych przed-
siębiorstw, współpraca jest realizowana w ramach wielo-
letnich umów dwustronnych. Kolejnym wyznacznikiem 
potencjału AGH są innowacyjne technologie, powstające 
w wyniku prowadzonych badań. Rocznie ponad 50 takich 
technologii uzyskuje ochronę patentową.

Od wielu lat na uczelni doskonalimy system sprzyjają-
cy transferowi technologii i promujący innowacyjność 
pracowników i studentów. Podstawowymi elementami 
systemu a zarazem kanałami transferu są: wydziały, jako 
podstawowe jednostki uczelni, Centrum Transferu Tech-
nologii AGH, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
AGH oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Tech-
nologii INNOAGH Sp. z o.o., a  także CC Poland Plus 
Sp. z o.o., węzeł wiedzy Wspólnoty Wiedzy i  Innowacji 
KIC InnoEnergy.

Transfer technologii realizowany jest w oparciu o „Regu-
lamin ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności 
intelektualnej w Akademii Górniczo‑Hutniczej”, przyjęty 
uchwałą Senatu AGH 20 kwietnia 2011 r. Określa on m.in.: 

JERZY LIS*

AGH – narzędzia kreowania  
innowacyjności akademickiej

http://www.kic-innoEnergy.com
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Głównym źródłem funduszy 
na działania innowacyjne takiej 

uczelni, jak Akademia Górniczo‑ 
‑Hutnicza powinien być rynek.

obowiązki pracowników oraz zasady nabywania praw w od-
niesieniu do podstawy ich wytworzenia i finansowania (bada-
nia, dydaktyka, usługi etc.), procedurę zgłaszania do ochrony 
oraz zasady finansowania kosztów ochrony, zasady komer-
cjalizacji własności intelektualnej (licencjonowanie, prze-
noszenie praw, tworzenie spółek spin off). Według tego 
regulaminu wydziały są podstawowym kanałem transferu 
wiedzy i wyników badań do gospodarki. Zakres transferu 
obejmuje: realizację, wspólnych z przedsiębiorcami, prac 
badawczo‑rozwojowych oraz wsparcie wdrożenia ich wyni-
ków, wykonywanie zleconych prac badawczych i ekspertyz 
w zakresie rozwoju produktów i procesów wytwórczych, 
obniżania kosztów wytwarzania, eliminacji występujących 
problemów.

Jednostką koordynującą politykę transferu technologii 
w AGH jest Centrum Transferu Technologii. Jako jed-
nostka pozawydziałowa utworzona została w roku 2007 dla 
działalności w obszarach: ochrony własności intelektualnej, 
transferu technologii (przenoszenia praw, licencjonowania, 
technologii i know‑how, obsługi administracyjnej, prawnej 

i finansowej transakcji) oraz marketingu nauki w środowisku 
przedsiębiorców. W tym ostatnim obszarze działania Cen-
trum wydaje kwartalny newsletter rozprowadzany wśród 
pracowników, absolwentów i partnerów z przemysłu, po-
siada także własną stronę internetową oraz aktywnie pro-
wadzi marketing bezpośredni, celem nawiązywania relacji 
klient – pracownik naukowy.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH 
to  również jednostka pozawydziałowa utworzona 
w roku 2007 uchwałą Senatu AGH. Misją Inkubatora jest 
propagowanie wśród studentów, doktorantów, absolwen-
tów i pracowników postaw przedsiębiorczych oraz świad-
czenie bezpośredniej pomocy w założeniu i prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej. Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości AGH kieruje swoją ofertę do ambit-
nych, młodych ludzi z pomysłem na własny biznes. Inku-
bator uczy prowadzenia biznesu, zapewnia profesjonalne 
doradztwo, jest siedzibą dla inkubowanych firm, tworzy 
przyjazne środowisko dla początkujących przedsiębiorców. 
Przeciętnie ponad 30 firm rocznie korzysta z tej oferty. 

Inżynierskie Targi Pracy AGH. Jak wykazują prowadzone przez uczelnię badania losów absolwentów, pomimo trudności w gospodarce, 
absolwenci AGH nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Fot. Archiwum AGH

Inkubator oferuje tworzonym spółkom m.in: adres siedziby 
firmy, wynajem pomieszczeń biurowych, prawo używania 
nazwy „AIP AGH”, skrytkę adresową, zaplecze technicz-
ne, sale konferencyjne, sale multimedialne i komputero-
we na terenie AGH oraz doradztwo prawne i finansowe, 
w tym szkolenia.

Nową, interesującą inicjatywą jest powołana przez uczel-
nię w połowie 2010 r. spółka Krakowskie Centrum 
Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., 
w której 100 proc. udziałów posiada AGH. U podstaw jej 
powstania leży założenie, że chociaż w oparciu o wiedzę 
powstającą na uczelni można i należy tworzyć innowa-
cyjne, konkurencyjne rynkowo i efektywne ekonomicz-
nie przedsiębiorstwa z udziałem 
naukowców i  szkoły wyższej, 
to uczelnia – powołana do kształ-
cenia i  prowadzenia badań na-
ukowych – nie jest przystosowa-
na do pełnienia roli biznesmena. 
Lepiej to zrobi za nią powołana 
spółka celowa. Kolejną przesłanką 
była świadomość, że naukowiec 
może pogodzić dwie role – pracownika i biznesmena, 
jeżeli uzyska wszechstronną pomoc przy założeniu firmy, 
transferze niezbędnych praw własności intelektualnej, 
pozyskaniu finansowania oraz organizacji przedsiębior-
stwa. Misją spółki jest aktywne wspieranie tworzenia oraz 
inwestowanie w innowacyjne przedsiębiorstwa zakłada-
ne przez pracowników AGH, w oparciu o technologie 
powstające na uczelni. Zyski z  inwestycji kapitałowych 
spółka w całości przeznacza na fundusz wspierania badań 
i komercjalizacji ich wyników. Nie ma innej weryfikacji niż 
działalność biznesowa, a żeby działać w ten sposób, na-
leży używać narzędzi rynkowych. Taką formą jest spółka 

stanowiąca element gry rynkowej, która ma zyski, straty, 
może zdobywać fundusze i wchodzić w różne powiązania 
z innymi spółkami. Ustawa o szkolnictwie wyższym, która 
w tym roku weszła w życie, preferuje taką strukturę. Ko-
mercjalizacja wyników badań powinna odbywać się w for-
mie spółki prawa handlowego. Uważam, że taka struktura 
powinna istnieć na każdej uczelni technicznej. Głównym 
źródłem funduszy na działania innowacyjne takiej uczel-

ni, jak AGH powinien być rynek. 
Zaletą komercjalizacji wyników 
badań poprzez spółki spin off jest 
także to, że pracownicy naukowi 
zatrudnieni na uczelni mogą w ten 
sposób zdobywać dodatkowe fun-
dusze, nie tracąc jednocześnie 
związku z katedrą i laboratorium. 
Powierzając zarządzanie opera-

cyjne zarządom spółek, mają kontrolę nad rynkowymi 
losami swoich projektów bez angażowania się w sprawy 
organizacyjne i współpracę z klientem, co pozwala skupić 
się na kwestiach merytorycznych.

W dotychczas utworzonych spółkach technologie pozo-
stają własnością intelektualną uczelni; spółki korzystają 
z nich na zasadach komercyjnych, na podstawie udzielo-
nych licencji. To jeden z możliwych modeli. Innym, który 
w założeniach ma być modelem podstawowym, jest wno-
szenie do spółki własności intelektualnej w formie aportu 
niepieniężnego. W już istniejących spółkach udziałowcy, 
w tym INNOAGH, wnieśli wkłady pieniężne, zapewnia-
jąc im środki na prowadzenie działalności, a przyszłe zyski 
mają być dzielone proporcjonalnie do objętych udziałów.

Dużo nowych możliwości w zakresie innowacji wiąże się 
ze spółką CC Poland Plus Sp. z o.o., węzeł wiedzy 
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy, która 
jest owocem skutecznego działania środowiska naukowe-
go i przemysłowego w celu otrzymania przez Polskę i AGH 
koordynacji polityki naukowej i innowacyjnej UE w zakresie 
energetyki, a zwłaszcza programu „Czystych technologii 
węglowych”.

Przedstawione przykłady, to próba poszukiwania przez 
środowisko akademickie własnego modelu systemu trans-
feru technologii. Wszyscy wiemy, że gospodarka rynkowa 
sprzyja aktywnym i mamy nadzieję, że nasze działania będą 
skuteczne. Życzymy tego także innym uczelniom i placów-
kom badawczym, a przede wszystkim naszym partnerom 
z przemysłu i gospodarki.

10 lipca 2012 r. Zarząd Krakowskiego Centrum Innowacyjnych 
Technologii INNOAGH Sp. z o.o. podpisał umowę o współpracy 
z Yoshi Private Investment SA Fot. Archiwum INNOAGH
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Nauka wspiera wybór  
inteligentnej specjalizacji

Twórcy koncepcji inteligentnej specjalizacji wskazują, 
że strategia ta opiera się na wyborze kilku priorytetów 
działalności badawczo‑rozwojowej i innowacyjnej w oparciu 
o proces tzw. przedsiębiorczego odkrywania (entrepreneu-
rial discovery).1 Jest to zaangażowanie różnych interesariuszy 
w procesie identyfikacji tych obszarów, które determinują 
lub będą wyznaczać rozwój danego regionu w przyszłości. 
Wśród tych interesariuszy wiodąca rola przypisywana jest 
przedsiębiorcom, a dokładniej wiedzy przedsiębiorczej (en-
trepreneurial knowledge), która łączy wiedzę na temat nauki 
i technologii z wiedzą na temat przedsiębiorczości, poten-
cjału rynkowego dla nowych produktów i usług czy zacho-
wań obecnych lub potencjalnych klientów i konkurentów. 
Wiedzą tą zwykle dysponują przedsiębiorcy, ale jej ważnym 
źródłem mogą być także jednostki naukowe: uczelnie, in-
stytuty badawcze, niezależni wynalazcy czy innowatorzy.2

Proces przedsiębiorczego odkrywania powinien, opierając 
się na odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, prowadzić 
do optymalnego wykorzystania potencjału danego regio-
nu, zwłaszcza jego zaplecza naukowego, kulturowego 
i gospodarczego. Przy identyfikacji specjalizacji pomocne 
mogą być m.in. analizy danych np. w zakresie publikacji 
naukowych (specjalizacja naukowa), patentów (specjalizacja 
technologiczna) czy danych ekonomicznych (specjalizacja 
gospodarcza). Dane te są m.in. przedmiotem analizy w ra-
mach projektu poświęconego inteligentnej specjalizacji, 

1 Komisja Europejska, RIS3 Guide, draft 12 grudnia 2011, str. 11.

2  D. Foray, Smart specialisation: from Academic Idea to Political In-
strument, the Surprising destiny of the concept and the Difficulties 
Involved in its Implementation, w: European Integration Process in 
the new Regional and Global Settings, Warszawa 2011, str. 275.

prowadzonego przez Organizację Europejskiej Współpra-
cy Gospodarczej (OEEC) i  Instytut Studiów Perspektyw 
Technologicznych w Sewilli (IPTS), w którym uczestniczą 
także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.3 Pierwsze 
wnioski wynikające z analiz wskazują, że wprawdzie są one 
bardzo przydatne pod kątem oceny aktywności jednostek 
naukowych i przedsiębiorstw, ale trudno je uznać za jedy-
ne, bądź wystarczające źródło informacji przy określaniu 
specjalizacji naukowej, technologicznej bądź gospodarczej. 
Podobne wnioski dotyczą rezultatów projektów foresight. 
Przydatne okazuje się więc sięgnięcie także po wszelkie 
inne źródła informacji, które mogą wskazywać na istniejące 
lub wyłaniające się obszary specjalizacji, w tym krajowe 
dokumenty programowe i koncepcyjne.

Strategiczne kierunki badań

Wśród dokumentów dotyczących polityki naukowej pod-
stawowe znaczenie ma „Krajowy Program Badań” 
(KPB), który określa, strategiczne dla państwa, kierunki 

3 https://community.oecd.org/community/smartspecialisation

https://community.oecd.org/community/smartspecialisation
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W przypadku Małopolski, 
widoczna jest duża aktywność 

w takich obszarach, jak: 
energetyka, nauki medyczne 

i farmaceutyczne, technologie 
informacyjne i komunikacyjne, 

a także zaawansowane materiały 
i technologie.

badań naukowych i prac rozwojowych.4 KPB został przy-
jęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. i zastąpił, 
opracowany w 2008 roku, Krajowy Program Badań Na-
ukowych i Prac Rozwojowych (KPBNiPR). Na podsta-
wie tych programów, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju urucha-
mia strategiczne programy badań 
naukowych i prac rozwojowych. 
Obecnie realizowane są, ustano-
wione na  podstawie KPBNiPR, 
dwa strategiczne programy: „Za-
awansowane technologie pozyski-
wania energii”, „Interdyscyplinar-
ny system interaktywnej informacji 
naukowej i naukowo‑technicznej” 
oraz trzy strategiczne projekty ba-
dawcze: „Zintegrowany system 
zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budyn-
ków”, „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, 
„Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energe-
tyki jądrowej”. W lipcu 2012 roku zatwierdzony został ko-
lejny strategiczny program badań naukowych i prac roz-
wojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych 
– STRATEGMED”.

4  www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_
cat_id=151&layout=1&page=0

Jednostki naukowe z Małopolski uczestniczą, jako koordy-
natorzy, w realizacji następujących zadań badawczych w ra-
mach ww. programów i projektów badawczych: 

 �  „opracowanie technologii zgazowania węgla dla wy-
sokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” 
(lider konsorcjum – Akademia Górniczo‑Hutnicza im. 
Stanisława Staszica), 

 �  „zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w bu-
dynkach” (lider konsorcjum – AGH), 

 �  „poprawa efektywności odmetanowania górotworu 
w warunkach dużej koncentracji wydobycia w pod-
ziemnych zakładach górniczych wydobywających wę-
giel kamienny” (lider konsorcjum – AGH), 

 �  „badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji 
termojądrowej” (lider konsorcjum – Instytut Fizyki 
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN).

Infrastruktura badawcza

Kolejnym dokumentem strategicznym z zakresu polityki na-
ukowej jest „Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Ba‑
dawczej”, która została zatwierdzona przez ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego 23 lutego 2011 r.5 Mapa Drogowa 
obejmuje 33 projekty, które stanowią odpowiedź na potrze-
by polskiej nauki oraz wpisują się w tworzenie wysokiej ja-
kości infrastruktury badawczej w Unii Europejskiej. Projekty 
te dotyczą m.in. takich dziedzin, jak: astronomia i fizyka – 7, 

zagadnienia interdyscyplinarne – 5, 
nauki humanistyczne – 1, nauki bio-
logiczne i medyczne – 5, energia – 
4, nauki materiałowe i technologie – 
3, zagadnienia systemowe – 2, oraz 
nauki o środowisku i nauki o Ziemi 
– 6. Projekty objęte Mapą Drogo-
wą stanowią propozycje krajowych 
ośrodków badawczych (15), pro-
jekty związane z międzynarodowy-
mi projektami z europejskiej mapy 
drogowej ESFRI, ale zawierające 
istotny polski komponent (5) oraz 

część międzynarodowych projektów z europejskiej mapy 
drogowej (13). Wiele z tych projektów, jest realizowanych 
lub koordynowanych przez jednostki naukowe z Małopolski:

 �  Rozwój nauki poprzez badania podstawowe (astrono-
mia, fizyka): „CTA obserwatorium astronomii gamma 
TeV” (Uniwersytet Jagielloński), „FAIR Ośrodek Badań 

5  www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/
polska‑mapa‑drogowej‑infrastruktury‑badawczej/?cHash=afd-
989db67

Antyprotonów i Jonów” (UJ), „POLFAR – radio inter-
ferometr o niskiej częstotliwości” (UJ), „SPIRAL2” 
(Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczań-
skiego PAN), „SUNLAB – Podziemne Laboratorium 
w Sieroszowicach” (Instytut Fizyki Jądrowej im. Hen-
ryka Niewodniczańskiego PAN).

 �  Rozwój nauki poprzez badania interdyscyplinarne: „Na-
rodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego 
SOLARIS” (UJ), „ESS – European Spallation Source” (In-
stytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN).

 �  Podnoszenie wzrostu efektywności wytwarzania, maga-
zynowania i przesyłania energii: „NCBiA – Narodowe 
Centrum Badań i Aplikacji Nowych Materiałów i Tech-
nologii dla Elektroenergetyki” (AGH), „NCET – Naro-
dowe Centrum Technologii Energetycznych” (AGH).

 �  Rozwój zaawansowanych materiałów i technologii: 
„Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii” (AGH).

 �  Rozwój inteligentnych systemów i  infrastruktury: 
„C4@A4 Złożoność, Korelacje, Koherencja, Kogni-
tywność wzdłuż A4” (UJ).

Inwestycje w nauce  
i szkolnictwie wyższym

Źródłem informacji na temat specjalizacji regionów jest tak-
że „Mapa Inwestycji w obszarze nauki i szkolnictwa 
wyższego”.6 Mapa jest interaktywną prezentacją inwestycji 
stworzonych lub realizowanych w obszarze nauki. Przed-
sięwzięcia prezentowane są w układzie regionalnym w od-
niesieniu do 25 obszarów nauk. Według stanu na dzień 17 
kwietnia 2012 r., na 1416 projektów objętych Mapą, 146 
stworzono lub realizowano w Małopolsce. Ich wartość wy-
nosiła 2,8 mld zł, co stanowiło ok. 15% wartości wszyst-
kich projektów uwzględnionych w ramach Mapy. W rozbi-
ciu na poszczególne obszary nauk, w Małopolsce dominują 
pod względem wartości projekty z zakresu:

 �  nauk technicznych – 747 mln zł (np.  „Narodowe 
Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla 
celów badawczych” (UJ), „Badanie układów w skali 
atomowej” (UJ), „Akademickie Centrum Materiałów 

6  www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/
interaktywna‑mapa‑inwestycji‑w‑nauke‑i‑szkolnictwo‑wyzsze

Mapa: Inwestycje w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – Małopolska
Źródło: www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje‑w‑obszarze‑nauki‑i‑szkolnictwa‑wyzszego

Mapa inwestycji w obszarze 
nauki i szkolnictwa wyższego

http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=151&layout=1&page=0
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=151&layout=1&page=0
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/polska-mapa-drogowej-infrastruktury-badawczej/?cHash=afd989db67
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/polska-mapa-drogowej-infrastruktury-badawczej/?cHash=afd989db67
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/polska-mapa-drogowej-infrastruktury-badawczej/?cHash=afd989db67
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/interaktywna-mapa-inwestycji-w-nauke-i-szkolnictwo-wyzsze/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/interaktywna-mapa-inwestycji-w-nauke-i-szkolnictwo-wyzsze/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego
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i Nanotechnologii” (AGH), „Dziedzinowo zoriento-
wane usługi i zasoby infrastruktury PL‑Grid dla wspo-
magania polskiej nauki PL‑Grid Plus” (AGH), „Polska 
Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki 
– PL‑Grid” (AGH),

 �  nauk ścisłych – 605 mln zł (np. Wydział Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej UJ, Wydział Chemii 
UJ, Instytut Informatyki i Matematyki UJ, Instytut 
Fizyki UJ),

 �  nauk społecznych – 261 mln zł (np. Wydział Zarzą-
dzania i Komunikacji Społecznej UJ).

Krajowe naukowe ośrodki wiodące

Przy identyfikacji regionalnego potencjału w zakresie dzia-
łalności badawczo‑rozwojowej wykorzystane mogą także 
zostać wyniki konkursów na Krajowe Naukowe Ośrodki 
Wiodące (KNOW). Status KNOW otrzymują najlepsze 
w swojej dziedzinie jednostki naukowe w Polsce. Pierw-
sza edycja konkursu została przeprowadzona w I połowie 
2012 roku i dotyczyła nauk ścisłych, nauk medycznych 
i farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. W wyniku pierw-
szej edycji konkursu, status KNOW uzyskało 6 jednostek, 
w tym 2 z Małopolski. Jedną z nich jest Krakowskie Kon-
sorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Ma-
teria–Energia–Przyszłość”, które tworzą: Wydział Fizyki 
i  Informatyki Stosowanej AGH, Instytut Fizyki Jądrowej 
im. Henryka. Niewodniczańskiego PAN, Instytut Katali-
zy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 
w Krakowie, Wydział Chemii UJ oraz Wydział Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej UJ. Konsorcjum prowadzić 
będzie badania z zakresu: fizyki i chemii medycznej, fizyki 
jądrowej i energetyki jądrowej, zaawansowanych mate-
riałów, katalizy i nanotechnologii, fotoniki, spektroskopii 
i informatyki kwantowej. Zamierza ono także prowadzić 

badania służące ochronie dziedzictwa kulturowego. Drugi 
KNOW w Małopolsce to Konsorcjum Naukowe Collegium 
Medicum UJ i Instytut Farmakologii PAN, które zamierza 
rozwijać nowoczesne metody diagnozowania i terapii cho-
rób cywilizacyjnych.7

Energetyka, medycyna, informatyka, 
zaawansowane materiały i technologie

Przedstawione wyżej programy, projekty i przedsięwzię-
cia stanowią wprawdzie fragment aktywności jednostek 
naukowych z Małopolski, ale jest on niezwykle istotny 
z perspektywy ponadregionalnej. W jednostkach tych 
skoncentrowany jest potencjał naukowo‑badawczy, w tym 
inwestycje w infrastrukturę naukowo‑badawczą, która 
ma wymiar nie tylko ogólnokrajowy, ale także europejski. 
W przypadku Małopolski, widoczna jest duża aktywność 
w takich obszarach, jak: energetyka, nauki medyczne i far-
maceutyczne, technologie informacyjne i komunikacyjne, 
a także zaawansowane materiały i technologie. Wpraw-
dzie zarysowane obszary mają bardzo szeroki zakres, ale 
jest on konkretyzowany w ramach poszczególnych pro-
gramów i projektów. Aktywność niektórych jednostek 
naukowych, jak UJ, AGH czy Instytut Fizyki Jądrowej 
im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, wskazuje, iż mają 
one nie tylko status liderów w regionie, ale także w skali 
kraju, co może być podstawą do tworzenia specjalizacji 
krajowych, a być może nawet europejskich. Uwzględnie-
nie aktywności ww. jednostek naukowych przy określaniu 
obszarów specjalizacji wydaje się szczególnie istotne pod 
kątem optymalnego wykorzystania ich potencjału w per-
spektywie średnio i długookresowej, zwłaszcza infrastruk-
tury naukowo‑badawczej.

7  www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/
poznalismy‑jednostki‑flagowe‑polskiej‑nauki
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O innowacyjnych 
regionach pod Wawelem

O europejskich innowacyjnych regio-
nach i o regionalnym wymiarze stra-
tegii „Unia Innowacji” rozmawiali 4 i 5 
czerwca 2012 r. w Krakowie uczestnicy 
konferencji WIRE 2012 (Week of Inno-

vative Regions in Europe) organizowanej przez Krajowy 
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współ-
pracy z Komisją Europejską. Ideą spotkania było zaprezen-
towanie zarówno wielkich wyzwań i barier związanych 
z rozwojem innowacyjności w regionach, jak również wy-
pracowanie rekomendacji dla twórców polityki innowacyj-
nej na poziomie europejskim i regionalnym. W tegorocznej 
konferencji WIRE w Krakowie uczestniczyło 400 reprezen-
tantów Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz 
samorządów, agencji rozwoju regionalnego i regionalnych 
centrów badawczych z całej UE.

Konferencja WIRE 2012 opierała się na trzech głównych 
filarach tematycznych:

 �  Inteligentne regiony w Programie Ramowym Hory-
zont 2020 przygotowujące inteligentną specjalizację 
dla swoich regionów. Dyskusja koncentrowała się tak-
że na miastach – centrach innowacji, infrastrukturze 
regionalnej, tworzeniu regionalnych innowacyjnych 
ekosystemów.

 �  Droga do doskonałości (Stairway to excellence) dla 
słabszych regionów konwergencji. Definiowano nowy 
instrument dotyczący synergii pomiędzy Programem 

Ramowym Horyzont 2020, a polityką spójności. Dzia-
łanie to ma wspierać rozwój centrów doskonałości 
oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny tych centrów.

 �  Współpraca dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej 
na poziomie regionalnym obejmująca Europejską 
Współpracę Terytorialną, sieci klastrów, Europejskie 
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, sieci infra-
struktur badawczych, Multiregionalne Partnerstwa 
na rzecz Wiedzy.

Kraków na mapie Europy

Konferencja była okazją do zaprezentowania wszystkim 
uczestnikom potencjału B+R Krakowa. O wielkich, dy-
namicznych przemianach mówili rektorzy i władze samo-
rządowe. Kraków zajmuje drugie, po Warszawie, miejsce 
i reprezentuje w przybliżeniu 25% potencjału badawczego 
i technologicznego Polski. Mieszczą się tutaj świetne uniwer-
sytety, instytuty badawcze i jednostki PAN. Również spora 
część firm z obszaru wysokich technologii posiada swoje 
siedziby i centra badawcze w Krakowie.

Z drugiej zaś strony, z punktu widzenia UE, pozycja Kra-
kowa i Małopolski w zakresie B+R na tle Europy nie jest 

ANDRZEJ SIEMASZKO*

Małopolska może być liderem  
innowacji w Europie
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 � Droga do doskonałości

Istotnym wątkiem poruszanym podczas konferencji było do-
ganianie czołówki przez regiony słabsze, opóźnione w roz-
woju technologii i innowacji. UE zmienia politykę dotyczą-
cą funduszy strukturalnych. Rozmawiano o koncentracji 
znaczących środków z  funduszy 
strukturalnych na działania proin-
nowacyjne, na optymalizację wy-
datków na badania i rozwój tech-
nologii. Obecnie zapisy dotyczące 
funduszy strukturalnych mówią, 
że 50% powinno być przeznacza-
ne na naukę i  innowacyjne tech-
nologie oraz odnawialne źródła 
energii. To odpowiada hasłu, które 
kiedyś zgłosił prof. Jerzy Buzek – 
„więcej pieniędzy na badania i rozwój technologii, a mniej 
na beton”. Wypracowano założenia nowego instrumentu 
„Droga do doskonałości” (Stairway to excellence) oferują-
cego pieniądze unijne na doganianie najlepszych. W ramach 
funduszy strukturalnych powinny być oferowane środki dla 
naszych centrów doskonałości, służące rozbudowie poten-
cjału badawczego, nawiązywaniu kontaktów, tworzeniu sieci 
współpracy, wymianie naukowców, tworzeniu klastrów i po-
wiązań z przemysłem.

Nasze instytucje badawcze konkurują z centrami badaw-
czymi w Zachodniej Europie, dysponującymi budżeta-
mi rzędu setek milionów euro rocznie. To często dwa 

poziomy różnicy. Aby być rzeczywistym partnerem musi-
my dokonać konsolidacji i integracji rozproszonego środo-
wiska badawczego. Kraków powinien rozważyć budowę 
Małopolskiego Metropolitalnego Centrum Badawczego, 
które skupiłoby część rozproszonego potencjału. W takim 
centrum głównymi udziałowcami powinny być uczelnie 

krakowskie, samorząd i przedsię-
biorstwa. Centrum odpowiadałoby 
za realizację dużych strategicznych 
programów badań i rozwoju tech-
nologii, bliską współpracę z przed-
siębiorstwami, włączanie przed-
siębiorstw w  realizację zadań 
badawczych, tworzenie klastrów, 
internacjonalizację badań, otwar-
cie na współpracę międzynarodo-
wą, włączanie polskich zespołów 

badawczych do programów międzynarodowych, w tym 
do programów UE.

Istotnym elementem koncentracji potencjału jest też 
strategia tworzenia elitarnych uczelni i instytucji badaw-
czych. Kraków otrzymał ostatnio silne wsparcie w zakre-
sie tworzenia Krajowych Naukowych Ośrodków Wio-
dących (KNOW), których zadaniem jest prowadzenie 
badań na najwyższym poziomie, rozwijanie technologii 
we współpracy z firmami, systemowe wsparcie dla mię-
dzysektorowej mobilności. Powinny one teraz stać się 
liderami w uczestnictwie we współpracy międzynarodo-
wej, szczególnie w Programach Ramowych UE.

Kraków powinien rozważyć 
budowę Małopolskiego 

Metropolitalnego Centrum 
Badawczego, które skupiłoby 

część rozproszonego 
potencjału B+R.

zbyt mocna. Mamy jeszcze wiele zaległości do nadrobienia. 
Kraków musi wyraźnie postawić na rozwój wiedzy, aby do-
gonić bardziej rozwinięte regiony w zachodniej Europie. Ko-
nieczne jest zatem wypracowanie inteligentnej specjalizacji 
regionu opartej o rozwój najnowocześniejszych technolo-
gii, koncentrację środków w kilku wybranych obszarach, 
rozbudowę potencjału jednostek naukowych i rozbudowę 
powiązań przemysłu ze sferą nauki. Podstawą powinna być 
zmodyfikowana Regionalna Strategia Innowacji ukierunko-
wana na budowę Regionu Wiedzy i oparta o  inteligentną 
specjalizację regionu.

Wnioski dla Małopolski

Podczas konferencji przedyskutowano wiele zagadnień, 
zgłoszono wiele postulatów, które zostały bezpośrednio 
przekazane Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europej-
skiemu. Wiele z tych rekomendacji ma bezpośrednie od-
niesienie do sytuacji w Małopolsce i w Krakowie. Warto 
się zastanowić jak je wykorzystać planując rozwój regionu:

 �  Rozwój technologii i innowacyjności 
drogą wyjścia z kryzysu

Konferencja potwierdziła, że wśród ekspertów panuje zgoda 
w postrzeganiu badań, rozwoju technologii i innowacji jako 
najlepszego instrumentu pozwalającego na przezwyciężenie 
kryzysu, jako sposobu na podniesienie konkurencyjności 

firm europejskich i tworzenie nowych miejsc pracy. Moż-
na się spodziewać, że w przygotowywanym budżecie UE 
na lata 2014–2020 środki na B+R będą stanowić znaczącą 
pozycję. W kolejnym Programie Ramowym określanym 
jako Horyzont 2020 zadeklarowano 80 mld euro na badania 
i rozwój. To znaczący wzrost z 54 mld w minionym okre-
sie finansowania. Ośrodki krakowskie już dzisiaj powinny 
rozpocząć przygotowania, budować konsorcja, zgłaszać 
pomysły, by w 2014 roku wystartować z sukcesem do no-
wych konkursów.

Konferencja przypomniała jednak, że  nasz kraj należy 
do państw o niskiej innowacyjności. Polska wydaje rocznie, 
ze środków publicznych i prywatnych, na badania i rozwój 
technologii 0,7% PKB. Nasi najbliżsi sąsiedzi już dawno 
dokonali reorientacji w kierunku stopniowego, ale trwa-
łego wzrostu B+R. Dzisiaj Republika Czeska osiągnęła 
poziom 1,56%, Węgry 1,16%, Estonia 1,62%, a Słowenia 
2,11% PKB. Musimy dołączyć do krajów wiążących swoją 
przyszłość z rozwojem własnych technologii i  innowacji. 
Oznacza to, że dla dalszego rozwoju Polski konieczne jest 
zwiększenie wydatków na badania i rozwój technologii. 
Rząd planuje zwiększenie nakładów do poziomu 1,7% PKB 
do roku 2020. Aby tego dokonać, z funduszy strukturalnych 
potrzeba dodatkowo około 10 mld euro, żeby zasilić ob-
szar badań i technologii. Te pieniądze, optymalnie wydane, 
pozwolą na rozwój naszych specjalności technologicznych. 
Małopolska powinna odegrać w tym procesie kluczową rolę.

O europejskich innowacyjnych regionach i o regionalnym wymiarze strategii „Unia Innowacji” rozmawiali 4 i 5 czerwca 2012 r. w Krakowie 
uczestnicy konferencji WIRE 2012. Fot. Biuro Prasowe UMWM
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 własnych technologii i bliskie współdziałanie ze  sferą 
naukową. Kluczowym działaniem będzie kreowanie i re-
alizacja wspólnych projektów badawczych i wdrożenio-
wych, wspólnych inicjatyw technologicznych, co pozwo-
li wykorzystać synergię powiązania sieciowego. W tym 
celu potrzebne jest bliskie współdziałanie, powołanie 
wspólnych zespołów roboczych i  szerokie konsultacje. 
W wyniku tych prac mógłby powstać atlas specjalności 
Małopolski, definiujący najwyższe kompetencje, potencjał 
i nisze technologiczne, które decydowałyby o rozwoju 
województwa jako Regionu Wiedzy.

Wielkie znaczenie ma budowa powiązań uczelni z otocze-
niem biznesowym w postaci klastrów technologicznych. 

Działania takie powinny zmierzać do tworzenia sieci 
współpracy na terenie Małopolski, generowania wspól-
nych projektów sektorowych i  interdyscyplinarnych 
w ramach klastrów, realizacji wspólnych inicjatyw ba-
dawczych i  technologicznych oraz zwiększenia dyfuzji 
innowacyjności.

Specjalizacja technologiczna Małopolski

Uczelnie krakowskie, szczególnie Uniwersytet Jagielloński 
i Akademia Górniczo‑Hutnicza zajmują czołowe miejsca 
w polskich rankingach najlepszych uczelni. Mocnymi spe-
cjalnościami tych uczelni są: medycyna, energia, techno-
logie informatyczne i telekomunikacyjne (ICT). Również 
pozostałe uczelnie i instytuty dysponują znaczącym poten-
cjałem. Szybki rozwój technologiczny otwiera nowe ob-
szary, w których Małopolska mogłaby się wyspecjalizować:

 �  Budowa rozproszonej energetyki. We współ-
działaniu z Polską Platformą Technologiczną Zie-
lonej Energii i Małopolsko‑Podkarpackim Klastrem 
Zielonej Energii można tworzyć samowystarczalne 
energetycznie gminy, miasta i społeczności lokalne, 
które wykorzystując gminne centra zielonej energii 
(biomasa, geotermia, wiatraki) oraz małą energety-
kę prosumencką (fotowoltaika, solary, małe wiatra-
ki) mogą produkować energię elektryczną i cieplną 
w ilości zaspokajającej całkowicie potrzeby miesz-
kańców. Konieczne jest tu prowadzenie programów 
edukacyjnych i eksperckich ze strony uczelni Mało-
polski. Taki program miałby szczególne znaczenie 
dla obszarów turystycznych – Podhala, Tatr, Pienin 
oraz Beskidów.

 �  Województwo powinno być liderem w przedsię‑
wzięciach dotyczących efektywności energetycz‑
nej. Kraków, Miechów, Niepołomice i Nowy Sącz 
oraz gmina Raciechowice są  już członkami porozu-
mienia Energy Cities promującego rozwój energii od-
nawialnej i podnoszenie efektywności energetycznej. 
Warto, by małopolskie miasta i gminy przyłączyły się 
do europejskiej inicjatywy „Smart Cities and Commu-
nities” mającej na celu zaoszczędzenie 20% zużycia 
energii w miastach i społecznościach lokalnych dzięki 
termodernizacji i budowie inteligentnych budynków, 
uruchamianiu ekologicznego transportu (w tym elek-
trycznego) oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii. Można by stworzyć „Ligę Zielonych Miast 
Małopolski”, która podejmowałaby działania wspól-
nie z uczelniami w zakresie programów edukacyjnych 
i eksperckich.

 �  Budowa społeczeństwa informatycznego. Wielką 
rolę w rozwoju społecznym mają techniki kompute-
rowe, informatyczne i telekomunikacyjne. Potrzebne 

 � Strategia Inteligentnej Specjalizacji

Po 2013 roku Polityka Spójności będzie udostępniać środki 
finansowe w oparciu o kryterium warunkowości. Regio-
ny będą otrzymywać środki finansowe pod warunkiem 
opracowania Strategii na rzecz Inteligentnego Rozwoju 
Regionu („smart regional specialisation”) z uwzględnie-
niem intensywnych działań w obszarze badań i innowacji. 
Samorząd regionalny powinien skoncentrować wokół tej 
idei środowiska naukowo‑badawcze, biznesowe, insty-
tucje otoczenia biznesu, a także partnerów społecznych. 
Uczelnie krakowskie powinny brać istotny udział w de-
finiowaniu Strategii. Powinna ona być rozwinięciem do-
tychczasowej Regionalnej Strategii Innowacji i zmierzać 

do budowy regionu wiedzy opartej na dwóch kierunkach 
działania:

 �  budowa trójkąta wiedzy w Małopolsce rozwijającego 
współpracę samorządów z  jednostkami naukowy-
mi i przedsiębiorstwami w obrębie województwa, 
tworzenie i aktywizacja instytucji otoczenia biznesu, 
w tym klastrów i innych form współpracy sieciowej,

 �  tworzenie silnych powiązań z  innymi regionami, 
szczególnie z Górnym Śląskiem.

Podstawową rolę mają do spełnienia przedsiębiorstwa, 
które muszą przestawić się na  innowacyjność, rozwój 



*  Ewelina Trojanowska, Departament Polityki Regionalnej, 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

*  Jarosław Kostrzewa, Departament Polityki Regionalnej, 
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 są olbrzymie wysiłki, by zapobiegać „wykluczeniu 
cyfrowemu”. Konieczne jest tu prowadzenie pro-
gramów edukacyjnych i eksperckich ze strony uczel-
ni Małopolski. Można szeroko wprowadzić techniki 
e‑lerningu prowadzonego przez małopolskie szkoły 
wyższe.

 �  Kraków wspólnie z Górnym Śląskiem powinien lide-
rować w rozwoju czystych technologii węglowych. 
Istotne znaczenie ma tutaj prowadzenie przez AGH 
węzła (collocation center) Europejskiej Wspólnoty 
Wiedzy i Innowacji „KIC InnoEnergy”. Kluczowe dla 
naszej przyszłości jest rozwinięcie nowych techno-
logii naziemnego i podziemnego zgazowania węgla 
(zamiast spalania w elektrowniach), wydobycia meta-
nu z pokładów węgla i gazu ziemnego ze skał łupko-
wych. Polska powinna stać się prekursorem nowego 
typu górnictwa wiertniczego, w którym wszystkie 
kopaliny można by wydobywać za pomocą sieci pio-
nowych i horyzontalnych otworów wiertniczych, bez 
potrzeby budowy tradycyjnych kopalń głębinowych 
i odkrywkowych.

Współpraca z innymi regionami

Świetnym sposobem na wzmocnienie pozycji Krakowa 
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej mogłyby być inicja-
tywy makroregionalne obejmujące Śląsk, południe Polski 
lub nawet środkową Europę. Działania takie powinny mieć 
na celu wzmocnienie potencjału, pogłębienie współpracy 
i jej ogniskowanie wokół strategicznych specjalności, przy-
gotowanie członków do aktywnego uczestnictwa w kre-
owaniu, a następnie wykorzystywaniu Programu Ramowe-
go Horyzont 2020 (ok. 80 mld euro w latach 2014–2020). 
Najbardziej naturalnym partnerem w takich przedsięwzię-
ciach jest Górny Śląsk. W takim duecie można mówić o ma-
kroregionalnej specjalizacji w zakresie czystych technologii 
węglowych, czystej energii, zaawansowanych materiałów, 
w tym metali krytycznych, zrównoważonej chemii, także 
kompleksów chemiczno‑energetycznych opartych o zga-
zowanie węgla.

W zakresie inicjatyw w obrębie energetyki prosumenckiej, 
tworzenia społeczności nakierowanych na podnoszenie 
efektywności energetycznej (Smart Cities and Commu-
nities), a także w obszarach rolnictwa zrównoważonego, 
budowania społeczeństwa informatycznego naturalnymi 
partnerami są województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, 
a nawet cała południowa Polska aż po Wrocław („Autostra-
da Wysokich Technologii”, „Dolina Informatyczna”). Tego 
typu współpraca tworzy przeciwwagę dla dominacji War-
szawy w polskiej sferze B+R (50% potencjału B+R skupia 
się w Warszawie). Działaniem w tym kierunku jest też oś 
południkowa Kraków–Łódź–Gdańsk, a dobrym przykładem 
podpisanie umowy przez Politechnikę Łódzką, Akademię 

Górniczo‑Hutniczą oraz Politechnikę Gdańską w sprawie 
utworzenia międzyuczelnianego kierunku – chemii budow-
lanej. Studenci tego kierunku kształcić się będą w uczel-
ni macierzystej, jak i w dwóch pozostałych, partnerskich 
uczelniach.

Nadchodzące lata będą okresem budowy jednolitej europej-
skiej przestrzeni w zakresie swobodnego przepływu wiedzy 
i innowacji – Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Dla 
podniesienia znaczenia Małopolski w ERA warto wzmac-
niać współpracę ze Śląskiem Cieszyńskim, Okręgiem Ży-
liny, a nawet Budapesztem i Bratysławą, by budować silny 
Środkowoeuropejski Makroregion, zdolny do konkuro-
wania z regionami zachodniej Europy. Warto włączyć się 
w ściślejszą współpracę z  innymi regionami zrzeszonymi 
w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w Zakresie 
Badań i Innowacji (ERRIN). Celem ERRIN jest budowanie 
platformy współpracy, silniejszych partnerstw w dziedzinie 
badań i innowacji oraz ułatwienia komunikacji i zrozumienia 
zagadnień dotyczących badań i innowacji. Działania sieci ER-
RIN wskazują na możliwe przedsięwzięcia w zakresie wy-
zwań, jakie pojawiają się na szczeblu regionalnym, a także 
barier, które regiony muszą pokonywać w drodze do pod-
noszenia swojej konkurencyjności zarówno w Europie, jak 
i w skali globalnej.

Promocja Małopolski

Podczas Konferencji WIRE 2012 udało się wypromować 
Małopolskę jako region, który dogania europejską czołówkę 
i staje się bardzo ważnym partnerem w wyścigu o rozwój 
technologii. Rektorzy i władze samorządowe prezentowali 
olbrzymie inwestycje skierowane na tworzenie najnowo-
cześniejszej infrastruktury B+R sfinansowane z funduszy 
strukturalnych, w tym nowe obiekty na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim i w Akademii Górniczo‑Hutniczej. Dysponując tym 
potencjałem czas pomyśleć o następnych krokach.

Małopolska powinna być silnym Regionem Wiedzy, który 
stawia na badania i innowacyjność, jako dźwignię rozwoju. 
Należy więc określić regionalne specjalizacje technologicz-
ne w obszarze innowacji. W Małopolsce i we współpracy 
z sąsiednimi regionami powinny być rozwijane technologie, 
dzięki którym instytuty badawcze i firmy mogłyby być lidera-
mi w skali europejskiej, czy nawet konkurować z najlepszymi 
na świecie. Dla takiego celu warto przekierować znaczną 
część funduszy strukturalnych na rozwój naszych specjalności 
badawczych i technologicznych oraz na wzrost konkuren-
cyjności firm Małopolski.

Nadchodzi czas decyzji – określenia nowej inteligentnej stra-
tegii i przyjęcia kluczowych dokumentów programowych 
dla wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2014–2020. 
Nadchodzi czas dla Małopolski – jako europejskiego lidera 
w zakresie badań i rozwoju technologii!

Rytm życia w Unii Euro-
pejskiej (UE) wyznaczają 
kolejne okresy progra-
mowania. To rytm pracy 
unijnych instytucji, czas 
istnienia funduszy i pro-
gramów operacyjnych. 
Aby lepiej zaplanować 

rozwój UE tworzymy strategie i powiązane z nimi pro-
jekty przewodnie, przygotowujemy programy ramowe, 
przewodniki i wytyczne. Nieustannie udoskonalamy pro-
ces programowania, ewaluacji, monitoringu, audytu. Ale 
procedury – w opinii niektórych ekspertów – stały się waż-
niejsze od kreatywności i szybkiego reagowania na zmiany. 
W efekcie przegrywamy na polu innowacyjności i przedsię-
biorczości – nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, 
Koreą Południową, czy Chinami. Powinniśmy się także oba-
wiać państw afrykańskich, które mają stać się znaczącymi 
graczami na mapie gospodarczej świata w drugiej połowie 
wieku. Według prognoz przywoływanych przez brytyjski 
rząd, w 2050 r. w gronie ośmiu największych gospodarek 
świata (Chiny, Indie, USA, Brazylia, Japonia, Rosja, Meksyk, 
Indonezja) nie będzie żadnego państwa UE1. Tylko 6% mło-
dych, innowacyjnych przedsiębiorstw założonych po 1975 r. 
to firmy europejskie, a aż 70% – amerykańskie.

1  Źródło: Raport rządu brytyjskiego, „Let’s choose growth. Why 
we need reform to unlock Europe’s potential”, London 2011. za: 
2020 Euromonitor, 2030 i 2050 PwC na podst. parytetu siły na-
bywczej wg danych MFW, www.number10.gov.uk

Świadomość tego mają przedstawiciele unijnych instytucji 
i sami dają odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. 
W projekcie przewodnim strategii Europa 2020. Unia innowa-
cji czytamy m.in.: „Za mało inwestujemy w nasze podstawy 
wiedzy; na badania i rozwój przeznaczamy o 0,8% PKB mniej 
niż USA i o 1,5% PKB mniej niż Japonia. Największe braki 
dotyczą nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz 
inwestycji venture capital. Reform wymaga też nasz system 
edukacji. Prace badawczo‑rozwojowe w sektorze prywat-
nym są coraz częściej zlecane na zasadzie outsourcingu pod-
miotom we wschodzących gospodarkach, a tysiące naszych 
najlepszych naukowców i wynalazców wyjechało do państw 
o bardziej sprzyjających warunkach pracy (…). Państwa takie 
jak Chiny i Korea Południowa szybko nadrabiają zaległości 
i z naśladowców stają się liderami innowacji. W odróżnie-
niu od UE stosują one strategiczne podejście w tworzeniu 
warunków sprzyjających innowacjom”2. Nie można jednak 
zapominać, że przywoływane gospodarki dysponują cen-
tralnymi budżetami na B+R, co zdecydowanie odróżnia 
je od UE. W przypadku USA budżet federalny na rzecz 
wsparcia konkurencyjności (do którego mają dostęp wszyscy 
zainteresowani, w tym każdy stan) stanowi 85–90% wszyst-
kich środków przeznaczonych na ten cel. Tymczasem w UE 
jedynie 10–15% środków jest zarządzanych na poziomie 
unijnym w ramach współpracy transnarodowej, czyli jedynie 
kilkanaście procent środków jest dostępnych dla wszystkich 
zainteresowanych stron z jej obszaru, w tym również regio-
nów.3 Jest to kolosalna różnica, gdyż pomimo znacznych na-
kładów mamy do czynienia w UE z dużym rozdrobnieniem 
funduszy oraz nierównym dostępem do nich. Niepokojące 
jest także zjawisko wydawania środków na te same, bądź 
bardzo zbliżone tematycznie projekty, co nie przyczynia się 

2  Komisja Europejska, Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia 
innowacji,  Bruksela, 2010.

3  Komisja Europejska, Towards a European Research Area Science, 
Technology and Innovation, Key Figures 2007, http://ec.europa.eu/
invest‑in‑research/pdf/download_en/keyfigures_071030_web.pdf
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Już wkrótce ważniejsze 
od pojedynczych, 

innowacyjnych przedsięwzięć 
będzie innowacyjne 

partnerstwo.

 to natychmiast przechodzimy do dyskusji o programach, 
priorytetach, pieniądzach, jakie zostaną do nich przypisa-
ne i  ich podziale. Jak zaznaczył Jan Olbrycht „pieniądze 
służą do wspierania procesu, ułatwiają go”, ale najpierw 
musi być wizja zmian. Eurodeputowany przywołał opinię 
jednego z ekspertów występujących na forum Parlamentu 
Europejskiego, który przyznał, że inteligentna specjaliza-
cja regionów w przyszłej perspektywie finansowej będzie 
ograniczona. Przy rozdziale środków unijnych wszystko 
będzie determinował ring‑fencing (minimalny poziom aloka-
cji na dany cel tematyczny w ramach danego funduszu, dla 
danej kategorii regionów). – To wynik kryzysu finansowego. 
Chcemy mieć większą kontrolę nad środkami finansowymi, 
a do tego jest nam potrzebna koncentracja tematyczna wspar-
cia. W efekcie będziemy mieć taką sytuacje, że region będzie 
mógł wybrać swoją inteligentną specjalizację, ale otrzyma pie-
niądze tylko wtedy, kiedy dostosuje się do ściśle określonych 
reguł –   zaznaczył Jan Olbrycht.

Eurodeputowany podkreślił, że  jeśli chcemy, aby „regio-
nalne i  lokalne władze myślały o  ich inteligentnej specja-
lizacji”, to „musimy im powiedzieć, że środki europejskie 

mogą tylko wspierać proces, który został wcześniej zapla-
nowany”. – Wszyscy czekamy na rok 2014, bo wówczas będą 
środki z nowej perspektywy finansowej – zaznaczył dr Ol-
brycht. – Uważam, że nie powinniśmy prowadzić debaty o in-
teligentnej specjalizacji regionów głównie w oparciu o środki 
europejskie. Powinniśmy przede wszystkim dyskutować o po-
mysłach, sieciach współpracy przedsiębiorców z sektorem B+R 
i uczelniami, klastrach, wymiarze terytorialnym przestrzeni 
badawczej. W opinii eurodeputowanego, musimy się skon-
centrować na procesie, który powinien rozpocząć się teraz. 
Powinniśmy zastanawiać się, „jak użyć europejskich środ-
ków do wsparcia zaplanowanych działań oraz co może być 
wsparte z tych pieniędzy”. – Inaczej będzie za późno. Mamy 
rok 2012. Zanim przygotujemy programy operacyjne, rozpocz-
niemy wspieranie przedsięwzięć z nowej perspektywy będzie 
rok 2015. A świat idzie do przodu. Przedsiębiorcy nie będą 
czekać na europejskie pieniądze, a trzy lata w obszarze inno-
wacji to bardzo długi okres, podczas którego zachodzą bardzo 
istotne zmiany – konkludował eurodeputowany.

Polskie regiony, przedsiębiorcy i sektor naukowy muszą 
zdać sobie sprawę z faktu, iż najprawdopodobniej najbliższa 

Podczas konferencji WIRE 2012 w Krakowie akcentowano konieczność wzmocnienia europejskiego partnerstwa i korzystania z dobrych 
praktyk. Fot. Jarosław Kostrzewa

do postępu w danej dziedzinie, a  jedynie do odtwarzania 
wiedzy i powielania jej technicznych aspektów.

To ma się zmienić. Komisja Europejska zakłada, że jeśli uda 
się zrealizować cele strategii Europa 2020 (która m.in. za-
kłada koncentrację tematyczną i maksymalne wykluczenie 
zjawiska overlappingu, czyli nachodzenia na siebie inter-
wencji, a także kontynuację wdrażania tzw. wspólnych ini-
cjatyw programowych) i państwa UE zaczną przeznaczać 
3% unijnego PKB na badania i rozwój, to do 2025 r. może 
powstać 3,7 mln miejsc pracy, a PKB może wzrosnąć o bli-
sko 800 mld euro rocznie.

Do tego trzeba nam przede wszystkim odwagi, determi-
nacji, a także powrotu do tego, co prof. Roman Galar z Po-
litechniki Wrocławskiej nazywa „kulturą eksperymentu”, 
która na całe stulecia zapewniła Europie rolę lidera prze-
mian. Odwaga w racjonalnym eksperymentowaniu stworzyła 
nową jakość go spodarczą i społeczną, nowy punkt równowa-
gi wyznaczający zachodnie standar-
dy normalności. Zapoczątkowane 
w XIX wieku impulsy rozwo jowe, 
energetyka, chemia, motoryzacja, 
telekomunikacja wyznaczały kie‑
runki zmian dla kilku pokoleń. Dziś, 
gdy siła tych impulsów wydaje się 
zanikać, warto zapytać: co się sta-
ło z tą odwagą? (…). Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że nastawienie człowieka nowoczesnego, któ-
ry z takim rozmachem konsumuje owoce ponad dwustu lat 
postępu, różnią się zdecydowanie od nastawień ludzi, którzy 
przez pokolenia ten postęp tworzyli. Zmiana widoczna już była 
u początku XX wieku, co przenikliwie opisał Ortega y Gasset. 
Zapewne dlatego zachodnia kultura eksperymentu wydaje się 
dziś martwa. Zastąpiła ją pętająca ludzką inicja tywę „kultura 
procedur” 4 – pisze Roman Galar. 

Europejscy przywódcy już na przełomie wieków próbowali 
zmierzyć się z tym wyzwaniem. Strategia Lizbońska przyjęta 
w 2000 r. zakładała, że w ciągu dekady UE stanie się najbar-
dziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodar-
czym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjedno-
czone. Cel okazał się zbyt ambitny. Nie udało się zrealizować 
głównego założenia strategii, że najważniejszym motorem 
rozwoju gospodarki krajów europejskich będzie innowa-
cyjność oparta na badaniach naukowych, przede wszyst-
kim w nowoczesnych dziedzinach wiedzy. Nowym lekiem 
ma być Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrów-
noważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jej 

4  „Unia Europejska. Dylematy XXI wieku”, Roman Galar, Transfor-
macja Europy w perspektywie adaptacyjnej – rozkwit i upadek kultury 
eksperymentu. Kraków 2012 r., Biblioteka Małopolskiego Obserwa-
torium Polityki Rozwoju, Tom IV, Redakcja: Antoni Kukliński, Jacek 
Woźniak.

wdrażanie ma zapewnić 7 projektów (inicjatyw) przewod-
nich w tym m.in. wspomniana Unia Innowacji. Model roz-
woju oparty o innowacje ma także zapewnić Horyzont 2020 
– program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. 
Nazwy tych trzech dokumentów były często powtarzane 
i odmieniane przez różne przypadki w Krakowie podczas 
konferencji WIRE 20125. W swoim przesłaniu do uczest-
ników konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego 
prof. Barbara Kudrycka podkreśliła, że potrzebujemy ścisłej 
integracji pomiędzy Horyzontem 2020 a polityką spójności.

Ale słowa: „komplementarność”, „synergia”, „spójność 
strategii”, powtarzane wielokroć podczas spotkania w Kra-
kowie, to tylko jeden z elementów budowania konkurencyj-
nej i innowacyjnej Europy. Niemniej ważna jest współpraca, 
a to ciągle bolączka na poziomie zarówno państw, jak i re-
gionów. Zdaniem prof. Jerzego Buzka, Strategia Lizbońska 
„kompletnie nie wyszła” m.in. z powodu braku koordynacji 
w państwach członkowskich6. Miasta, parki technologicz-

ne, ośrodki akademickie i badaw-
cze, strefy aktywności gospodar-
czej, przedsiębiorstwa są jasnym 
punktami na mapie innowacji wielu 
regionów, ale brakuje spoiwa, któ-
re by te elementy łączyło. W swo-
im wystąpieniu, podsumowującym 
dwudniową dyskusję w Krakowie, 
Markku Markkula z Komitetu Re-

gionów podkreślił, że „Europa potrzebuje pionierskich re-
gionów” skoncentrowanych przede wszystkim na: wspólnej 
nauce (m.in. poprzez korzystanie z dobrych praktyk), euro-
pejskim partnerstwie, regionalnym ekosystemie innowacji, 
otwartych innowacjach oraz na połączeniu realnych i wirtu-
alnych rzeczywistości.

Ducha innowacyjności w części europejskich regionów 
i miast osłabia bardzo silne powiązanie własnego rozwoju 
z finasowaniem ze środków unijnych. Stały się one w pe-
wien sposób zakładnikiem określonego sposobu myślenia 
o polityce rozwoju i wdrażaniu strategii innowacyjności. 
Regiony dopasowują swoją politykę do poziomu aloka-
cji funduszy oraz wytycznych z Brukseli i z ministerstw, 
na podstawie których przygotowywane są programy opera-
cyjne. Dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, 
w swoim wystąpieniu podczas konferencji WIRE w Krako-
wie podkreślał, że kiedy mówimy o inteligentnych miastach, 
inteligentnej specjalizacji regionów w kontekście euro-
pejskich strategii i środków w perspektywie 2014–2020, 

5  WIRE 2012 (Week of Innovataive Regions in Europe), Kraków 
4–5 czerwca2012 r. Konferencja zorganizowana przez Krajo-
wy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Komisję 
Europejską.  

6  Money.pl, 15.01.2010 r., http://news.money.pl/artykul/fiasko;stra-
tegii;lizbonskiej;czas;na;ue;2020,247,0,577271.html

http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-polska-ue/inicjatywy-na-szczeblu-unijnym-w-obszarze-badan-naukowych/programy-ramowe-ue/horyzont-2020/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-polska-ue/inicjatywy-na-szczeblu-unijnym-w-obszarze-badan-naukowych/programy-ramowe-ue/horyzont-2020/
http://news.money.pl/artykul/fiasko;
strategii;lizbonskiej;czas;na;ue;2020,247,0,577271.html
http://news.money.pl/artykul/fiasko;
strategii;lizbonskiej;czas;na;ue;2020,247,0,577271.html
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 perspektywa finansowa UE będzie ostatnią, w której bę-
dziemy mieć do dyspozycji tak duże środki finansowe. Naj-
wyższy czas, abyśmy podjęli działania na rzecz mobilizacji 
naszych wewnętrznych potencjałów i zasobów, nie tylko 
tych finansowych, a także rozwijali wypracowane dotych-
czas technologie, procesy i szeroko rozumiane usługi. Aby 
to zrealizować, konieczne jest opracowanie i rozwijanie 
partnerstw regionalnych opartych na tzw. złotym trójkącie 
współpracy pomiędzy administracją, nauką i przedsiębior-
cami. Powinniśmy wykorzystać wypracowane dobre prak-
tyki i budować wzajemne zaufanie pomiędzy tymi trzema 
ważnymi graczami na scenie regionalnej. Już wkrótce zdol-
ność do współpracy będzie jednym z najważniejszych ele-
mentów w budowaniu przewag konkurencyjnych na rynku 
krajowym, europejskim i światowym. Od pojedynczych, in-
nowacyjnych przedsięwzięć ważniejsze będzie innowacyjne 
partnerstwo. Niestety na polu, wzajemnego zaufania mamy 
sporo do nadrobienia. A słaby kapitał społeczny i deficyt 
tego zaufania skutkuje brakiem zdolności do łączenia pomy-
słów i interesów. Indywidualizm stał się naszą dominująca 

cechą. „Za kilka lat zbliżymy się do progu gospodarki opartej 
na wiedzy, gdzie o sukcesie zacznie decydować nie indywi-
dualna zaradność, lecz zdolność do innowacyjnej współpra-
cy”7 – uważa socjolog prof. Janusz Czapiński.

Tym, co wyróżnia Europę na tle pozostałych kontynentów, 
to  idea współpracy, gry zespołowej prowadzonej przez 
miasta, regiony, państwa. Na tej koncepcji została zbudowa-
na Wspólnota Europejska. Sieć współpracy oplatająca cały 
kontynent, to ogromny kapitał budowany latami m.in. przy 
wielkim wsparciu programów europejskich, starających się 
wzmocnić ideę wspólnego działania w imię rozwiązywania 
wspólnych wyzwań i problemów właśnie na poziomie re-
gionów.8 Żaden inny kontynent nie posiada takiego atutu!

7  „Tygodnik Powszechny”, Kraków, 13 grudnia 2009, nr 50 (3153), 
Janusz Czapiński, Kapitał do pomnożenia.

8  Programy m.in. Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG, Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej oraz sieć współpracy w ramach tzw. twin-
ning cities (miasta bliźniacze).

Dyskutując o inteligentnej specjalizacji regionów powinniśmy koncentrować się nie na pieniądzach, ale na rozmowie o sieciach współpracy 
przedsiębiorców z sektorem B+R i uczelniami, klastrach, wymiarze terytorialnym przestrzeni badawczej – to jeden z wniosków z debaty 
podczas Tygodnia Innowacyjnych Regionów w Krakowie. Fot. Biuro Prasowe UMWM

W myśleniu o progra-
mowaniu strategicz-
nym coraz większego 
znaczenia nabiera po-
gląd, zgodnie z któ-
rym wyodrębniony 
geograficznie obszar, 
ze  względu na  swo-

je specyficzne problemy, potencjały i wyzwania, powi-
nien być traktowany w indywidualny sposób, adekwatny 
do  jego geograficznych, społecznych i gospodarczych 
uwarunkowań. Założenie to znajduje odzwierciedlenie 
w dokumentach strategicznych na poziomie europejskim 
oraz krajowym. Dla przykładu, w Elementach dla Wspól-
nych Ram Strategicznych, wskazuje się na konieczność 
określenia wyzwań przekraczających granice administra-
cyjne, które wymagają koordynacji pomiędzy sektorami, 
jurysdykcjami i państwami, jako jeden z warunków reali-
zacji celów określonych w strategii Europa 2020. Strategia 
na rzecz inteligentnego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-
łecznemu. Z kolei w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
2011–2020 oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju do roku 2030 terytorialny wymiar polityki rozwo-
ju realizowany jest m.in. poprzez wyznaczanie obszarów 
funkcjonalno ‑przestrzennych przekraczających podziały 
administracyjne i związanych z procesami gospodarczymi, 
społecznymi i przyrodniczymi, celem efektywniejszego 
wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju.

Konsekwencją umacniania się poglądu o konieczności roz-
woju współpracy ponad granicami administracyjnymi, jest 

wzrost popularności programowania na poziomie makrore-
gionalnym. W Unii Europejskiej (UE) funkcjonują obecnie: 
Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Strategia dla re-
gionu Dunaju. UE zaplanowała przygotowanie 13 strategii 
makroregionalnych, m.in.: dla Morza Północnego i Kanału 
La Manche, Łuku Atlantyckiego, państw Morza Bałtyckiego, 
Europy Środkowej oraz Karpat. W Polsce funkcjonuje Stra-
tegia Rozwoju Społeczno‑Gospodarczego Polski Wschodniej do 
2020 roku. Od sierpnia 2010 r. trwają prace nad Strategią 
Rozwoju Polski Zachodniej, zaś w lipcu 2012 r. marszałkowie 
województw mazowieckiego i łódzkiego zainicjowali prace 
nad stworzeniem Makroregionu Polski Centralnej. 

Mapa 1 Planowanie makroregionalne w Polsce 
Źródło: Opracowanie własne

Polska Zachodnia

Polska Południowa

Polska Wschodnia
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BARBARA KOKOSZKA*
JEREMIASZ SALAMON*

Strategia Polski Południowej –  
przepis na innowacyjność
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Europol śląsko‑krakowski  
ma stać się obszarem koncentracji 

innowacji i kreatywności, 
wyznaczającym trendy rozwojowe 

i wpisującym się w sieć 
najdynamiczniej rozwijających się 

metropolii europejskich.

 Również województwa małopolskie i śląskie prowadzą pra-
ce nad wspólnym dla obu regionów dokumentem – Strate-
gią dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Chcąc pre-
tendować do miana gracza liczącego się na arenie krajowej 
i europejskiej, oba regiony potrzebują dobrego planu, który 
pozwoli im skutecznie wykorzystać drzemiące w nich po-
tencjały, rozwijać inteligentne specjalizacje oraz innowacje, 
a zarazem dobrze przygotować się do nowej perspektywy 
finansowej UE na lata 2014–2020.

Otwarte partnerstwo

Według klasycznej definicji autorstwa Josepha Schumpete-
ra, innowacją jest:

 �  wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub 
doskonalenie już istniejących;

 �  udoskonalenie lub wdrożenie nowego procesu pro-
dukcji (innowacja procesowa);

 �  opracowanie nowego sposobu dystrybucji produktów;

 �  otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowych ma-
teriałów, surowców do produkcji;

 � wprowadzenie nowej organizacji produkcji.

Niemniej jednak myślenie o innowacji nie ogranicza się wy-
łącznie do rozwoju nowych produktów czy procesów. Co-
raz częściej innowacja pojmowana jest jako otwarty system, 
w którym różne podmioty współpracują ze sobą.

Chcąc sprostać współczesnym trendom, za fundamentalne 
zasady opracowania oraz wdrożenia Strategii dla Rozwoju 
Polski Południowej do roku 2020 obrano szeroko rozumiane 
partnerstwo oraz otwartość. To pierwsze należy rozumieć 
nie tylko jako ścisłą współpracę oraz wzajemną odpowie-
dzialność obu regionów, ale również mobilizowanie podmio-
tów reprezentujących różnorodne środowiska oraz instytu-
cje do podejmowania wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju 
Polski Południowej. Z kolei to drugie, należy interpretować 
jako możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć z part-
nerami z otoczenia makroregionu.

Dzięki partnerstwu oraz otwartości Strategia nie będzie 
jedynie wyborem działań i przedsięwzięć najistotniejszych 
z punktu widzenia rozwoju województw małopolskiego 
i śląskiego, ale również trwałym mechanizmem nawiązy-
wania, zacieśniania oraz koordynacji współpracy pomiędzy 
podmiotami z obu regionów.

Obszar wiedzy i innowacji

Powiązania społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne, 
a także znaczący potencjał rozwojowy, sprawiają, że Pol-
ska Południowa jest szczególnym i ważnym makroregio-
nem kraju. Zamieszkuje go blisko 8 mln osób, których 
praca pozwoliła na wytworzenie w 2009 r. jednej piątej 
polskiego PKB. Dlatego nie powinno dziwić, iż makrore-
gion traktowany jest jako obszar koncentracji działalności 
gospodarczej z perspektywą spójnego rozwoju w ciągu  

Wykres 1. Udział makroregionów w PKB Polski w 2010 r. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
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najbliższych lat. Polska Południowa może pochwalić się 
również znaczącym potencjałem innowacyjnym. Udział wo-
jewództw małopolskiego i śląskiego w krajowych nakładach 
na działalność badawczo‑rozwojową wyniósł w 2010 r. 18,6% 
w skali kraju. Podobnie kształtuje się odsetek zatrudnienia 
w działalności badawczo ‑rozwojowej wyrażony w ekwiwalen-
cie pełnego czasu pracy (EPC), który w 2010 r. wyniósł 19,7% 
(Polska =100%). Biorąc pod uwagę dane na poziomie obsza-
rów typu NUTS 1, większy udział w powyższych wskaźnikach 
ma tylko region centralny, obejmujący województwa łódzkie 
i mazowieckie. Równie niewielka różnica dzieli region cen-
tralny i południowy pod względem zgłoszonych wynalazków 
– odpowiednio 913 i 746 oraz udzielonych patentów – 420 
i 397 w roku 2010. Duże znaczenie 
ośrodków naukowych województw 
małopolskiego i śląskiego jest rów-
nież widoczne z perspektywy eu-
ropejskiej – w badaniach ESPON 
są  one oznaczone jako ośrodki 
wiedzy o znaczeniu europejskim.

Mówiąc o potencjale innowacyj-
nym, nie można pominąć roli kapi-
tału ludzkiego. Na tle pozostałych 
województw, małopolskie i  ślą-
skie wyróżniają się pod względem 
liczby absolwentów kierunków inżynieryjno‑ technicznych 
(28% wszystkich absolwentów tego kierunku w kraju 
w 2011 r.), informatycznych i biologicznych.

Polska Południowa to także dobre powiązania komunika-
cyjne, na które składają się m.in. prężnie działające porty 
lotnicze w Balicach i Pyrzowicach, autostrada A4 oraz linia 
kolejowa E30 leżąca wzdłuż transeuropejskiego koryta-
rza relacji Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Kijów, 
co sprzyja przepływowi kapitału ludzkiego i ułatwia współ-
pracę podmiotów z obu regionów.

Jak skutecznie wykorzystać 
potencjały Polski Południowej?

Trwające prace nad Strategią dla Rozwoju Polski Południo-
wej do roku 2020 służą nie tylko zidentyfikowaniu moż-

liwości współpracy pomiędzy 
województwami małopolskim 
i  śląskim, ale również wska-
zaniu kierunków oraz kon-
kretnych projektów, których 
realizacja przyczyni się do zacie-
śniania tego partnerstwa. Pozwoli 
to na zidentyfikowanie przedsię-
wzięć istotnych z punktu widze-
nia rozwoju obu regionów oraz 
skuteczny lobbing na rzecz ich 
realizacji. Tego rodzaju działania 
zdynamizują rozwój gospodarczy 

Polski Południowej, czyniąc zeń istotny punkt na gospodar-
czej mapie Europy oraz podniosą jakość życia mieszkań-
ców makroregionu.

Wykres 2. Absolwenci kierunków informatycznych, biologicznych i inżynieryjno‑technicznych w 2011 r. (wg makroregionów) 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
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 W przyjętym przez zarządy województw małopolskiego 
i śląskiego projekcie Strategii za cel nadrzędny obrano uczy-
nienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego 
regionu w Europie1. Stan ten ma zostać osiągnięty dzięki 
realizacji trzech celów strategicznych:

 �  Europol śląsko-krakowski obszarem koncentracji 
innowacji i kreatywności, wyznaczającym trendy 
rozwojowe i wpisującym się w sieć najdynamiczniej 
rozwijających się metropolii europejskich.

 �  Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współ-
pracy na rzecz efektywnego wykorzystywania możli-
wości rozwojowych.

 �  Polska Południowa miejscem przyciągającym lu-
dzi, podmioty i  inicjatywy wzmacniające potencjały 
makroregionu.

Każdy z  tych celów zorientowany jest na  odmienny 
aspekt rozwojowy makroregionu. Pierwszy koncentru-
je się na wzmacnianiu relacji i  integracji Europolu śląsko- 
-krakowskiego, drugi zakłada łączenie aktywności podmio-
tów i potencjałów endogenicznych całego makroregionu, 
zaś trzeci skupia się na wzmacnianiu pozycji makroregio-
nu w otoczeniu.

Cel nadrzędny oraz trzy cele strategiczne wyznaczają ramy, 
w których podejmowane będą działania na rzecz rozwoju 
Polski Południowej, w tym również wykreowania i wzmoc-
nienia jej inteligentnych specjalizacji.

W projekcie Strategii sporo miejsca poświęcono działaniom 
mającym na celu stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju 
innowacji. Opracowanie komplementarnej oferty powiąza-
nej z potrzebami makroregionalnego rynku pracy, czy też 
współpraca w zakresie wymiany studentów i kadry naukowej 
to tylko kilka działań, które mają przyczynić się do wytwo-
rzenia tego klimatu. Ważne jest także, aby stworzyć system 
zachęcający zarówno doświadczonych naukowców, jak i naj-
zdolniejszych absolwentów do pozostania w makroregionie  
i prowadzenia tutaj badań. Odpływ wyspecjalizowanych kadr, 
głównie do stolicy kraju, to problem, z którym oba woje-
wództwa muszą się zmierzyć.

Z perspektywy rozwoju innowacji niezwykle istotne jest 
wdrażanie wyników badań, w szczególności w tych branżach 

1  Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1044/12 z dnia 
28.08.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii dla Rozwoju 
Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego 
do roku 2020 oraz Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 
2249/176/IV/2012 z dnia 09.08.2012 r. w sprawie przyjęcia pro-
jektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw 
małopolskiego i śląskiego do roku 2020.

gospodarki, które mają największe znaczenie dla rozwoju 
Polski Południowej. Dzięki takim działaniom możliwe bę-
dzie wykreowanie i wspieranie inteligentnych specjalizacji 
regionalnych gospodarek.

Współpraca międzyregionalna, sprzyjająca innowacyjności, 
powinna zostać oparta na sieciowaniu podmiotów. Celem 
Strategii nie jest zatem tworzenie nowych instytucji, ale 
nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy już ist-
niejącymi, konsekwencją czego możliwe będzie czerpanie 
korzyści z efektu synergii. Stąd też potrzeba wykorzystania 
potencjałów uczelni oraz jednostek badawczo- rozwojowych 
na rzecz wykreowania silnego i rozpoznawalnego centrum 
naukowego. Do tego niezbędne będzie wsparcie rozwoju 
klastrów (w tym tych o charakterze ponadregionalnym) oraz 
zwiększanie potencjałów parków naukowych, technologicz-
nych i przemysłowych. Nie bez znaczenia dla przyszłości 
makroregionu będzie tworzenie sieciowych produktów 
łączących podmioty i obszary z województw małopolskie-
go i śląskiego. Kluczowy wydaje się tutaj rozwój sektora 
kreatywnego, będącego czynnikiem napędowym przemian 
strukturalnych w gospodarce.

Przepływ kapitałów i zasobów wymaga działań służących 
integracji przestrzeni obu regionów, a w szczególności ich 
metropolii. Dlatego w projekcie Strategii znalazły się zapi-
sy dotyczące dalszego rozwoju infrastruktury technicznej, 
w tym drogowej, kolejowej i energetycznej. 

Najważniejsza jest współpraca

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 bez 
wątpienia jest przedsięwzięciem ambitnym i innowacyj-
nym. Niemniej jednak jej powodzenie zależy od wielu 
czynników, w tym przede wszystkim od zaangażowania 
szerokiego grona partnerów. Należy oczekiwać, że pod-
mioty z obu regionów zainteresowane wspólnym działa-
niem na rzecz rozwoju Polski Południowej, będą wyko-
rzystywać Strategię jako instrument ponadregionalnego 
partnerstwa. Wspólne doświadczenia województw ma-
łopolskiego i śląskiego pokazują, że działające na ich ob-
szarze podmioty nie tylko chcą ze sobą współpracować, 
ale przede wszystkim potrafią to robić. Najlepszym tego 
przykładem jest współdziałanie instytucji naukowych oraz 
przedsiębiorstw z branży energetycznej w ramach Węzła 
Wiedzy i Innowacji.

Z potrzeby debaty  
publicznej

Inicjatywa utworzenia Forum Nowej 
Gospodarki (FNG) zrodziła się w 2011 r. 
w efekcie bardziej lub mniej formalnych 
spotkań środowisk biznesu, nauki i ad-
ministracji regionalnej, głównie Mało-

polski i Śląska. W ich trakcie przewijał się wątek potrzeby 
publicznej debaty służącej określeniu skutecznych dróg 
wspierania najbardziej obiecujących kierunków technolo-
gicznego, a przez to gospodarczego, rozwoju kraju i re-
gionów w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, tak 
aby Polska mogła skutecznie konkurować na rynku global-
nym. Zadaniem FNG jest właśnie stworzenie warunków 
dla takiej debaty poprzez zbudowanie trwałej platformy 
współpracy w czworokącie (biznes–nauka–administracja - 
–organizacje pozarządowe) wspierającym rozwój nowej 
gospodarki w Polsce. Debata ta ma pomóc odpowiedzieć 
na pytanie, jak wyzwolić potencjał innowacyjności i uczynić 
z niej koło zamachowe rozwoju gospodarczego i podnosze-
nia jakości życia mieszkańców.

Oczywiście każdy region ma swą specyfikę, jednak proble-
my są uniwersalne, dlatego nie tylko naturalna, ale wręcz 
oczywista jest współpraca i wymiana doświadczeń, zwłasz-
cza sąsiadujących regionów. Warto zauważyć, że inauguracja 
działalności Forum Nowej Gospodarki zbiegła się w czasie 
z rozpoczęciem przez samorządy regionalne Małopolski 
i Śląska prac nad Strategią dla rozwoju Polski Południowej 
w obszarze obu województw. Organizatorzy FNG założyli, 
że w swych pracach będą się koncentrować na współpracy 

obu regionów, jednak zawsze uwzględniając szerszy – kra-
jowy i europejski – kontekst.

W każdym regionie, z powodu ograniczonych możliwo-
ści i zasobów, konieczna jest specjalizacja i koncentracja 
na konkretnych, wyróżniających dany region obszarach. 
W Małopolsce instytucje regionalne prowadziły w ostat-
nich latach działania w celu określenia obszarów specjali-
zacji. W szczególności w 2010 roku przeprowadzono fo-
resight technologiczny dla Małopolski. W ramach projektu 
„Perspektywa technologiczna Kraków–Małopolska 2020” 
wyłoniono dziesięć najbardziej obiecujących obszarów za-
stosowań technologicznych1. Z kolei „Program rozwoju 
technologii województwa śląskiego na lata 2010–2020” 
wyodrębnia osiem priorytetowych obszarów technologicz-
nych2. Rekomendacje dla obu województw zostały przy-
jęte jako „warunki brzegowe” dla działań Forum Nowej 
Gospodarki, wskazujące na szczególnie obiecujące, poten-
cjalne źródła podaży innowacji. Z uwagi na znaczące w obu 
regionach możliwości badawczo-wdrożeniowe i przemy-
słowe technologii związanych z energetyką, łatwo zrozu-
mieć wybór hasła, pod jakim działa FNG: „Z nową energią 
ku przyszłości”. 

Umacnianie proinnowacyjnego  
środowiska

Już z samego założenia Forum Nowej Gospodarki3 nie jest 
jednorazową imprezą – jego działania mają służyć budo-
wie i umacnianiu proinnowacyjnego środowiska. Kluczowe 
z punktu widzenia zakładanych celów formy aktywności 

1  www.malopolska.pl/Lists/Publications/Publications/77/Files/Perspek-
tywa%20technologiczna%20Krak%C3%B3w-Ma%C5%82opol-
ska%202020.pdf

2  http://ris.slaskie.pl/pl/artykul/dokumenty_regionalne/ 
1300791145/0/0

3 www.forumng.pl

SŁAWOMIR KOPEĆ*

Forum Nowej Gospodarki – 
w poszukiwaniu inteligentnej specjalizacji

http://www.malopolska.pl/Lists/Publications/Publications/77/Files/Perspektywa%20technologiczna%20Krak%C3%B3w-Ma%C5%82opolska%202020.pdf
http://www.malopolska.pl/Lists/Publications/Publications/77/Files/Perspektywa%20technologiczna%20Krak%C3%B3w-Ma%C5%82opolska%202020.pdf
http://www.malopolska.pl/Lists/Publications/Publications/77/Files/Perspektywa%20technologiczna%20Krak%C3%B3w-Ma%C5%82opolska%202020.pdf
http://ris.slaskie.pl/pl/artykul/dokumenty_regionalne/1300791145/0/0
http://ris.slaskie.pl/pl/artykul/dokumenty_regionalne/1300791145/0/0
http://www.forumng.pl
http://www.forumng.pl
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Debata toczona w ramach Forum 
Nowej Gospodarki ma pomóc 

odpowiedzieć na pytanie, 
jak wyzwolić potencjał 

innowacyjności i uczynić z niej 
koło zamachowe rozwoju 

gospodarczego i podnoszenia 
jakości życia mieszkańców.

 polityki wspierania z funduszy strukturalnych inwestycji 
w sferze badań, innowacji i przedsiębiorczości, ma być 
koncentracja wysiłków i środków na specyficznych, ziden-
tyfikowanych w każdym kraju i regionie obszarach tzw. in-
teligentnej specjalizacji. Dlatego dalsze prace FNG będą 
się ogniskować wokół implementacji idei inteligentnej spe-
cjalizacji na poziomie regionu, makroregionu Polski Połu-
dniowej i kraju.

Inteligentna specjalizacja – znaczenie 
dla regionu i makroregionu

W ostatnich latach „inteligentna specjalizacja” robi szyb-
ką karierę – od zrodzonej w 2008 roku idei akademickiej5 
do politycznego instrumentu promowanego w dokumen-
tach Komisji Europejskiej (KE) czy Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)6. W nowej polity-
ce spójności UE ma ona pełnić centralną rolę. Oczekuje 
się, że regiony zidentyfikują sekto-
ry i obszary technologiczne swo-
jej przewagi konkurencyjnej, a na-
stępnie będą tak budować własne 
polityki regionalne, aby zapewnić 
promocję innowacyjności właśnie 
w tych obszarach.

Termin „inteligentna specjaliza-
cja” wprowadzono do polityki UE 
po tym, gdy zauważono, że efek-
tem wprowadzenia Europejskiego 
Obszaru Badawczego (European 
Research Area) może być, oczy-
wiście wbrew intencjom i założeniom polityki spójności, 
jeszcze większe „rozwarcie nożyc” – dalsze wzmocnienie 
krajów‑liderów innowacyjności. Zastosowanie logiki inte-
ligentnej specjalizacji miałoby doprowadzić do większe-
go zrównoważenia potencjału badawczo‑rozwojowego 
regionów.

Początkowo kładziono nacisk na ukierunkowanie między-
narodowych działań badawczo‑rozwojowych na dziedziny 
o największym potencjale gospodarczym. Ponieważ oka-
zało się, że sprzyjają one zwiększaniu nierówności w roz-
woju, z czasem akcent zaczął się przesuwać w kierunku 
specjalizacji na poziomie regionalnym, opartej na rozwija-
niu technologii o ogólnym zastosowaniu (General Purpose 
Technologies) w różnych sektorach gospodarki. Wiodącą 
rolę pełnią tu technologie informacyjne i telekomunika-
cyjne (ICT).

5  http://ec.europa.eu/invest‑in‑research/pdf/download_en/kfg_po-
licy_brief_no9.pdf

6  http://infoscience.epfl.ch/record/170252/files/MTEI‑WP‑2011‑001‑
Foray_David_Hall.pdf

Zwolennicy zastosowania koncepcji inteligentnej specjaliza-
cji w polityce regionalnej są przekonani, że może ona pomóc 
podnieść konkurencyjność gospodarek UE. Słychać jednak 
też głosy sceptyków, że to kolejny przejaw nowomowy nie 
wnoszącej żadnych odkrywczych ani pionierskich wartości. 
Aby nabrać przekonania, że  jest to teza nieuzasadniona, 
trzeba rozwiać zasadniczą wątpliwość – obawę, że logika 
inteligentnej specjalizacji faworyzuje regiony najlepiej roz-
winięte gospodarczo w UE, co znowu stoi w sprzeczności 
z założeniami polityki spójności. Jednak jest to problem ty-
powy dla każdej formy polityki spójności opartej na działa-
niach skoncentrowanych na wsparciu słabiej rozwiniętych 
obszarów. Należy więc raczej zapytać, w jaki sposób zasto-
sować logikę inteligentnej specjalizacji, by osiągnąć optymal-
ny skutek dla regionu, który nie jest liderem w skali UE.7 

Podstawową cechą logiki inteligentnej specjalizacji jest 
odejście przez władze od „wyłaniania zwycięzców” – od-

górnego wyboru sektorów i na-
rzucania modelu ich wspierania. 
Zamiast tego oczekuje się, że sami 
przedsiębiorcy będą poszukiwać 
odpowiadających im rozwiązań, 
w  tym takich zastosowań tech-
nologii o ogólnym zastosowaniu, 
które przyniosą przewagę konku-
rencyjną w ich, często „tradycyjnej” 
dziedzinie działania (produkcji lub 
usługach), która jest mocno osa-
dzona w regionie. Aby ten proces 
ułatwić, regionalne strategie in-
teligentnej specjalizacji powinny 

zaproponować system wsparcia, np. poprzez zachęty dla 
małych i średnich przedsiębiorców, promujące wdrażanie 
przez nich, w ich domenach działania, rozwiązań opartych 
na technologiach o ogólnym zastosowaniu.

Kraje i regiony powinny specjalizować się w branżach zwią-
zanych z nauką i badaniami stosownie do swoich możliwo-
ści i potencjału. Należy przy tym pamiętać, że tylko regio-
ny ze światowej ekstraklasy mają wystarczający potencjał, 
by opierać swe strategie na rozwijaniu technologii o ogól-
nym zastosowaniu. W przypadku zdecydowanej większości 
regionów przyjmowanie w dokumentach programowych 
jako inteligentnej specjalizacji tak szerokich obszarów, jak 
technologie informacyjne, life science czy nanotechnologie 
nie ma sensu – można z góry, przy tak ambitnym celu, spo-
dziewać się porażki. Należy się raczej skupić na rozwijaniu 
nisz i konkretnych aplikacji.8

7 http://ipts.jrc.ec.europa.eu/docs/s3_mccann_ortega.pdf

8  Measuring Smart Specialisation: The concept and the need for indi-
cators, Paul David, Dominique Foray, Bronwyn Hall, http://cemi.
epfl.ch/files/content/sites/cemi/files/users/178044/public/Me-
asuring%20smart%20specialisation.doc

Forum to: kongresy FNG, spotkania Klubu Nowej Gospo-
darki oraz konwersatoria „Z nową energią ku przyszłości”.

Kongresy FNG to miejsca spotkań przedstawicieli śro-
dowisk gospodarczych, akademickich i administracji pu-
blicznej, głównie z Polski Południowej, zainteresowanych 
współpracą obejmującą swym obszarem województwa ma-
łopolskie i śląskie przy realizacji ambitnych, nowatorskich 
przedsięwzięć. Każda edycja kongresu ma swój temat prze-
wodni związany z wyzwaniami i perspektywami nowej go-
spodarki w wymiarze strategicznym. Każdorazowo istotne 
miejsce w programie przypada współpracy międzyregional-
nej oraz promocji młodej, innowacyjnej przedsiębiorczości.

I Forum Nowej Gospodarki odbyło się 14 i 15  listopa-
da 2011 r. w Krakowie w obiektach Akademii Górniczo‑ 
‑Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Wiodącym tematem obrad była ewolucja 
systemów energetycznych w kierunku „Internetu ener-
gii” oraz jej implikacje gospodarcze i społeczne, zwłaszcza 
w kontekście usług „inteligentnego miasta”. Forum towarzy-
szyła wystawa prezentująca najlepsze rozwiązania w Polsce 
i na świecie. Marszałek województwa małopolskiego wrę-
czył wyróżnienia dla miast, w których dokonano najbardziej 
„inteligentnych” wdrożeń.

Z  kolei II Forum Nowej Gospodarki obradowało 
23  i 24 kwietnia 2012 r. w Katowicach w murach Uni-
wersytetu Śląskiego. Tematem przewodnim była ewolu-
cja systemów energetycznych i  inżynierii biomedycznej. 

Za szczególnie obiecujące dla gospodarki Polski Południowej 
uznano wykorzystywanie synergii między nową energetyką, 
technologiami informacyjnymi oraz biomedycyną.

Klub Nowej Gospodarki pełni rolę „komitetu sterującego” 
Forum. W jego skład wchodzą liderzy administracji (mar-
szałkowie i wojewodowie z województw małopolskiego 
i śląskiego), rektorzy ośmiu wiodących uczelni Polski Po-
łudniowej (w tym Akademii Górniczo‑Hutniczej, Politech-
niki Śląskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Śląskiego), szefowie izb gospodarczych z obu regionów 
oraz liderzy świata biznesu. Spotkania Klubu, poświęcone 
wypracowywaniu rekomendacji w kluczowych dla innowa-
cyjnej gospodarki sprawach, odbywają się kilka razy w roku 
(ostatnie – 23 kwietnia 2012 r. w Katowicach).

Konwersatoria „Z nową energią ku przyszłości” to cy-
kliczne spotkania dyskusyjne, podczas których czołowe 
osobistości nauki, gospodarki i administracji przekazują 
„z pierwszej ręki” informacje istotne przy planowaniu dzia-
łań prorozwojowych oraz w przygotowywaniu konkretnych 
projektów.

Wśród rekomendacji uczestników poprzednich edycji Fo-
rum powtarzała się potrzeba koncentracji na optymalnym 
przygotowaniu do zbliżającej się perspektywy finansowej 
UE na lata 2014–2020. Tymczasem, zgodnie z projektem 
przewodnim Unia innowacji strategii Europa 20204, podstawą 

4 http://ec.europa.eu/research/innovation‑union/index_en.cfm

Ogłoszenie wyników konkursu Małopolski Inkubator Pomysłowości, 14 listopada 2011 r. w Krakowie, podczas Gali Młodego Biznesu, w ramach 
I Forum Nowej Gospodarki. Fot. Jacek Młynarz, UMWM

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf
http://infoscience.epfl.ch/record/170252/files/MTEI-WP-2011-001-Foray_David_Hall.pdf
http://infoscience.epfl.ch/record/170252/files/MTEI-WP-2011-001-Foray_David_Hall.pdf
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/docs/s3_mccann_ortega.pdf
http://cemi.epfl.ch/files/content/sites/cemi/files/users/178044/public/Measuring%20smart%20specialisation.doc
http://cemi.epfl.ch/files/content/sites/cemi/files/users/178044/public/Measuring%20smart%20specialisation.doc
http://cemi.epfl.ch/files/content/sites/cemi/files/users/178044/public/Measuring%20smart%20specialisation.doc
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm


– 67 –– 66 –

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
nr 1–2 / 24–25 / 2012

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
nr 1–2 / 24–25 / 2012

debaty w ramach kolejnych bloków tematycznych będą 
zarówno aspekty strategiczne, jak i identyfikacja oraz pre-
zentacja konkretnych inicjatyw.

Obrady rozpoczną prezentacje i dyskusje nad konkretny-
mi projektami o charakterze strategicznym, ilustrującymi 
możliwą implementację idei inteligentnej specjalizacji. Każdy 
z projektów może być przykładem dobrej praktyki o zna-
czeniu ponadregionalnym, wartej powielenia w skali kraju. 
Projekty będą analizowane w ramach warsztatów: Inteli-
gentna gospodarka wodna, Centrum innowacyjnej medycyny, 
Inteligentny ekosystem energetyczny oraz Nowe technologie 
w „starych” przemysłach.

Ramy strategiczne debaty wyznaczą dwa wykłady. Pierw-
szy poświęcony będzie wyzwaniom, potencjałom i deter-
minantom rozwoju Polski w perspektywie średniookreso-
wej, a drugi założeniom nowej perspektywy finansowej UE 

na lata 2014–2020 oraz roli, jaką w niej będzie odgrywać 
inteligentna specjalizacja krajów i regionów.

Istotnym elementem programu III Forum będzie dyskusja 
strategiczna wokół rozwiązań przyjętych w prezentowanym 
przez marszałków Małopolski i Śląska projekcie Strategii dla 
rozwoju Polski Południowej w obszarze obu województw.

Przewiduje się również, na bazie założeń nowej Regionalnej 
Strategii Innowacji Małopolski, dyskusje nad możliwościami 
wyłaniania i implementacji inteligentnej specjalizacji na po-
ziomie regionu oraz budowy prorozwojowego ekosystemu 
otwartej innowacji. Kolejne sesje poświęcone będą kluczo-
wym czynnikom inteligentnej specjalizacji – efektywnym for-
mom współpracy gospodarki i nauki oraz kompleksowemu 
wspieraniu innowacyjnej przedsiębiorczości, a także roli 
ICT jako kluczowej technologii o ogólnym zastosowaniu.

Obrady III Forum zwieńczy sesja, podczas której eksperci 
ze środowisk gospodarki, nauki i administracji przedstawią 
rekomendacje dotyczące implementacji kluczowych projek-
tów i dalszych działań wspierających realizację idei inteligent-
nej specjalizacji na szczeblu regionu, makroregionu i kraju.

III Forum Nowej Gospodarki odbędzie się 
18 i 19 października 2012 r. w Krakowie. Jego 
współorganizatorami są: Województwo Małopolskie, 
Akademia Górniczo‑Hutnicza, Politechnika Krakowska, 
Uniwersytet Jagielloński oraz Euro InnoPark sp. z o.o.

Kolejne edycje Forum Nowej Gospodarki będą się 
odbywać na zmianę – wiosną w Katowicach i jesienią 
w Krakowie. Ich stałym punktem będzie monitorowanie 
stanu realizacji projektów kluczowych dla rozwoju nowej 
gospodarki w obu województwach, a także przedsięwzięć 
o charakterze ponadregionalnym i krajowym.

Przy wyłanianiu obszarów zastosowań technologicznych 
podstawowe znaczenie ma skojarzenie znaczącego poten-
cjału badawczo‑rozwojowego i innych zasobów innowacyj-
nych z potrzebami wiodących sektorów gospodarki regionu 
lub koniecznością rozwiązania kluczowych problemów spo-
łecznych. Takie nisze nie mogą być odgórnie zadekretowane 
– powinny być wyłaniane w procesie, w który zaangażowani 
są praktycy, zwłaszcza przedsiębiorcy i ludzie nauki.

Z punktu widzenia regionu istotne znaczenie ma odpowied-
nia wielkość sektora, który może skorzystać na rozwoju apli-
kacji. Tylko wtedy jest szansa na osiągnięcie masy krytycznej. 
Aby ją osiągnąć, ważnym elementem ekosystemu muszą być 
firmy wdrażające innowacyjne technologie. Musi więc po-
wstać system wspierania innowacyjnej, zwłaszcza młodej, 
przedsiębiorczości. Jego ważnym elementem powinno być 
wspieranie działania w obszarach inteligentnej specjalizacji 
w formule „otwartej innowacji”, której kluczową cechą jest 
wyprowadzenie części prac badawczo‑rozwojowych i in-
nowacyjnych poza mury firm i współpraca z otoczeniem, 
zwłaszcza w kontekście rozwijania aplikacji9. 

Kolejnym znaczącym czynnikiem prorozwojowym jest ko-
relacja między kierunkami badań i rozwoju oraz szkoleń, 

9  http://community.mis.temple.edu/mis5001summer11011tucc/
files/2011/05/Open‑Innovation‑and‑Strategy2.pdf

a strukturą aktywności gospodarczej. Trzeba więc przygo-
towywać kadry w „tradycyjnych przemysłach” do procesu 
inteligentnej specjalizacji.

Regionalna strategia inteligentnej specjalizacji powinna 
wspierać rozwój całego „ekosystemu”, tak by powstawa-
ły warunki do rozwoju nie tworzonych arbitralnie, lecz 
powstających oddolnie sieci współpracy. W ramach kla-
strów powstawać mogą konsorcja dla realizacji konkret-
nych projektów. Właśnie na poziomie projektów o zasięgu 
regionalnym i ponadregionalnym, angażujących liczne grupy 
partnerów, może nastąpić rzeczywista weryfikacja idei in-
teligentnej specjalizacji.

Aby strategia inteligentnej specjalizacji mogła przynieść wy-
mierne efekty, region lub większy obszar nią objęty musi być 
dostatecznie duży w sensie demograficznym, tak by było 
możliwe generowanie efektu skali. W tym kontekście ka-
pitalne znaczenie ma podejście ponadregionalne, w szcze-
gólności współpraca Małopolski i Śląska – regionów o kom-
plementarnym charakterze nauki i gospodarki.

III Forum Nowej Gospodarki

Zgodnie ze wspomnianymi wyżej rekomendacjami, wiodą-
cym tematem kolejnego już III Forum Nowej Gospodarki 
będzie praktyczna realizacja idei inteligentnej specjalizacji 
na szczeblu regionu, makroregionu i kraju. Przedmiotem 

Spotkanie Klubu Nowej Gospodarki w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, 21.02.2012 r. Klub pełni 
rolę „komitetu sterującego” Forum Nowej Gospodarki. Fot. Biuro Prasowe UMWM

I Forum Nowej Gospodarki odbyło się 14 i 15 listopada 2011 r. 
w Krakowie. Wiodącym tematem obrad była ewolucja systemów 
energetycznych w kierunku „Internetu energii” oraz jej implikacje 
gospodarcze i społeczne, zwłaszcza w kontekście usług 
„inteligentnego miasta”. Fot. Biuro Prasowe UMWM

http://community.mis.temple.edu/mis5001summer11011tucc/files/2011/05/Open-Innovation-and-Strategy2.pdf
http://community.mis.temple.edu/mis5001summer11011tucc/files/2011/05/Open-Innovation-and-Strategy2.pdf
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Poziom innowacyjności 
regionu jest efektem 

optymalnego wykorzystania 
lokalnych zasobów wiedzy, 

środków finansowych 
i przedsiębiorczości.

WIESŁAW BURY *

Małopolska należy do regionów o jed-
nym z  najwyższych potencjałów in-
telektualnych w Polsce. Znajduje się 
na II miejscu w skali kraju pod wzglę-
dem liczby doktorantów oraz nakładów 
na badania. Wydatki na B+R w Mało-
polsce w przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca wynoszą ok. 70 euro, co jest wyni-

kiem lepszym od średniej krajowej o ok. 15%. Pomimo iż 
w obszarze nakładów na naukę i badania Małopolska jest 
drugim dominującym w Polsce regionem, to potencjał ten 
nie przekłada się na poziom innowacyjności i rozwoju go-
spodarczego. Małopolska w rankingach innowacyjności re-
gionów plasuje się na 5 pozycji zaś 
w przypadku jej udziału w rozwo-
ju gospodarczym Polski zaledwie 
na 7 pozycji.

Potencjał intelektualny Małopolski 
nie jest wykorzystywany w wystar-
czający sposób dla rozwoju innowa-
cyjności przedsiębiorstw i rozwoju 
gospodarczego regionu. Wyzwa-
niem w najbliższych latach jest ta-
kie ukierunkowanie polityki województwa, w tym środków 
publicznych, aby poziom innowacyjności i konkurencyjności 
był adekwatny do aspiracji i potencjału intelektualnego jego 
mieszkańców.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na nie-
wystarczający poziom innowacyjności regionu jest niezada-
walający poziom współpracy instytucji B+R oraz przedsię-
biorstw. Problem ten ma złożone przyczyny. Jedną z nich 

jest brak korelacji w specjalizacjach gospodarczych mało-
polskich przedsiębiorców oraz specjalizacji badawczych 
małopolskich naukowców. Wyniki badań forseight wskazują 
iż potencjałowi instytucji podaży innowacji nie odpowiada 
adekwatnie rozwinięty potencjał ze strony przedsiębiorstw, 
co szczególnie widoczne jest w przypadku takich technologii 
przyszłości jak „Systemy inteligentne” „Inżynieria tkanko-
wa” czy też „Inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla 
zastosowań specjalnych”. Potencjał przedsiębiorstw w Ma-
łopolsce według badań koncentruje się zaś w szczególności 
na obszarach gospodarki związanych z technologiami czy-
stych energii oraz na technologiach telekomunikacyjnych 
i informatycznych.

Przedsiębiorcy jako czynnik mo-
gący wpłynąć na podniesienie po-
ziomu innowacyjności i  konku-
rencyjności swoich produktów 
najrzadziej wskazują na  współ-
pracę z  jednostkami badawczo ‑ 
‑rozwojowymi czy też uczelniami. 
Nie oznacza to, że przedsiębiorcy 
nie chcą rozwijać własnych produk-
tów. Widzą po prostu inne źródła, 

według nich bardziej efektywne w pozyskiwaniu nowych 
rozwiązań rynkowych czy też technologicznych. Najbar-
dziej cenionym źródłem jest współpraca technologiczna 
z innymi przedsiębiorstwami czy też zatrudnienie specja-
listy w danej dziedzinie. Przedsiębiorstwa prowadzą więc 
prace badawczo ‑rozwojowe oraz inicjują przedsięwzięcia 
innowacyjne, jednak nie realizują tych projektów we współ-
pracy ze światem nauki.

Powyższe tendencje znajdują potwierdzenie w obser-
wacjach Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 
MARR S.A., która w latach 2011 ‑2012 udzieliła dofinanso-
wania na projekty badawczo ‑wdrożeniowe przedsiębiorstw 
o wartości ok. 90 milionów złoty. Bardzo duża ilość projek-
tów innowacyjnych realizowana jest przez przedsiębiorstwa 

Innowacyjność małopolskich przedsiębiorstw 
a innowacyjna specjalizacja regionu
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w obszarze rozwiązań informatycznych B2B wspomagają-
cych współpracę przedsiębiorstw. MARR S.A. tylko w ostat-
nich dwóch latach udzieliła dotacji na inicjowanie współpracy 
B2B dla ok. 100 projektów o wartości prawie 32 milionów 
złotych. Małopolscy przedsiębiorcy należą do grona liderów 
w ilości realizowanych projektów B2B w kraju i wykorzy-
stują ok. 12% wszystkich środków unijnych skierowanych 
na ten cel.

Branża informatyczna to z pewnością jeden z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki woje-
wództwa. Jest to również sektor, który jest jednym z naj-
bardziej kreatywnych w tworzeniu nowych przedsięwzięć 
innowacyjnych. W Małopolsce zlokalizowane są placów-
ki potentatów światowych, m.in.  IBM, Google, Motoro-
la oraz regionalnych np. Comarch. Największy poten-
cjał tkwi jednak w bardzo dużej liczbie mikro i małych 
przedsiębiorstw, które inicjują bardzo ciekawe i perspek-
tywiczne projekty informatyczne w obszarze gier kompu-
terowych, aplikacji na urządzenia mobilne oraz usług SaS. 
MARR S.A. w ostatnich latach obsługiwała bardzo dużą licz-
bę mikro i małych przedsiębiorstw starających się o dotacje 

na wdrażania e ‑usług z priorytetu 8.1. POIG. Większość 
propozycji inwestycyjnych przedłożonych przez przedsię-
biorców, do funduszu zalążkowego „Inwestycje Kapitało-
we” funkcjonującego w ramach MARR S.A., również należy 
do branży IT. Pomimo obserwowanej przez Agencję ak-
tywności małopolskich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych na realizację projektów innowa-
cyjnych, wartość dostępnych środków publicznych jest 
znacznie mniejsza od zapotrzebowania. Większość kon-
kursów dotacyjnych jest oblegana przez przedsiębiorców, 
a alokacje przeznaczone na wspieranie przedsiębiorstw 
kończą się stosunkowo szybko.

Badania foreseight wykonane w Małopolsce wskazują iż po-
nad 90% przedsięwzięć innowacyjnych jest finansowanych 
ze środków własnych przedsiębiorstw. Wynik badań moż-
na byłoby interpretować pozytywnie zakładając, że liczba 
inicjowanych przedsięwzięć jest niezależna od dostępności 
środków publicznych wspierających innowacyjność oraz 
przyjmując, to jako oznakę bardzo dobrej kondycji ekono-
micznej podmiotów gospodarczych. Niestety, rzeczywistość 
nie jest tak bardzo optymistyczna, jeśli porównamy dane 

MARR BUSINESS PARK. Fot. MARR

Źródła:

„Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ra-
mach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wy-
znaczonych metodą foresightu w 2010 r.” HMR Doradztwo 
Strategiczne s.c., Kraków, 2011 r.

„Diagnoza pogłębiona innowacyjności gospodarki Małopol-
ski Opracowanie przygotowane na potrzeby prac nad Re-
gionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego 
na lata 2013 ‑2020”, Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Kraków, 2012 r.

Badanie stopnia wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Małopolskiego w ramach dedykowanego 
systemu monitoringu – III etap prac, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Kraków, 2012 r.

„Innowacyjność 2010”, Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości, Warszawa 2010r.

„Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020. 
Wyzwania rozwojowe”; Infostrategia Krzysztof Heller i An-
drzej Szczerba Sp. J.  i Fundacja „Instytut Mikromakro”, 
Kraków, 2010 r.

statystyczne w ujęciu całego kraju. Raport PARP „Innowa-
cyjność 2010” wskazuje kilka niepokojących danych o ma-
łopolskich przedsiębiorcach. Nakłady na  innowacyjność 
przedsiębiorstw w województwie są według badań niższe 
od średniej dla kraju, co plasuje Małopolskę na 12 pozycji po-
śród regionów Polski. Publiczne wsparcie zaś na działalność 
innowacyjną otrzymało 18% badanych przedsiębiorstw, 
co daje wynik przedostatni pośród wszystkich województw. 
Powyższe dane wskazują, iż aktywność innowacyjna przed-
siębiorstw Małopolski jest niższa od firm zlokalizowanych 
w innych regionach. Ponadto dostępność do środków pu-
blicznych dla statystycznego przedsiębiorcy jest wyższa dla 
przedsiębiorstw zlokalizowanych poza Małopolską.

Poziom innowacyjności regionu jest efektem optymalnego 
wykorzystania lokalnych zasobów wiedzy, środków finan-
sowych i przedsiębiorczości. W chwili obecnej Małopolska 
posiada bardzo duże zasoby wiedzy i duży potencjał inno-
wacyjny, który nie jest w pełni wykorzystywany. Poziom 
przedsiębiorczości w województwie jest relatywnie duży, 
jednak liczba przedsięwzięć innowacyjnych inicjowanych 
przez firmy jest niezadowalająca. Wyróżniającym się na tym 
tle sektorem jest branża IT, która dynamicznie się rozwija 
i  jest najbardziej aktywna w kreowaniu nowych produk-
tów i usług.

Małopolska, w celu zdynamizowania rozwoju gospodar-
czego, musi podjąć działania zmierzające do lepszej alokacji 
zasobów wiedzy i pieniędzy. W celu zwiększenia aktywności 
innowacyjnej przedsiębiorstw konieczne jest zwiększenie 
w kolejnym okresie programowania, środków finansowych 
na  projekty badawczo wdrożeniowe przedsiębiorstw 
oraz na tworzenie nowych kreatywnych przedsięwzięć 
gospodarczych. W celu lepszego wykorzystania lokalnych 
zasobów wiedzy konieczne jest, aby instytucje sektora B+R 
dostosowały swoją ofertę do realnego popytu na innowacje 
przedsiębiorstw działających na terenie województwa. 
Konieczne jest również takie zaprogramowanie pomocy, 
aby współpraca z  lokalnymi jednostkami badawczo‑
‑wdrożeniowymi, uczelniami lub pracownikami naukowymi 
była wymagana lub premiowana. Wsparcie finansowe 
na działalność innowacyjną musi być również ściśle ukierun-
kowane na wybrane obszary technologiczno ‑ ‑gospodarcze 
wynikające z wyników badań foresight.

Dążenie do specjalizacji technologicznej i gospodarczej re-
gionu wymaga skoordynowanych działań wszystkich znaczą-
cych instytucji i decydentów, zarówno świata nauki, samo-
rządu jak i biznesu. Tylko wówczas Małopolska może stać się 
liderem gospodarczym w kraju oraz w Europie Środkowej.
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Potrzeba nowej polityki 
dotyczącej innowacyjności

Łączna suma funduszy strukturalnych 
na  lata 2007 ‑2013, przeznaczonych 
na rozwój innowacyjności polskiej go-
spodarki, przekroczy 50 mld zł. Tylko 
z Programu Operacyjnego Innowa-

cyjna Gospodarka (POIG) na ten cel wydanych zostanie 
ok. 10 mld euro. Według informacji podanej przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), na koniec lip-
ca 2012 r. ogromna większość środków z POIG została 
już rozdysponowana, a ponad 30% funduszy zostało już 
wypłaconych beneficjentom.

W przededniu decyzji Unii Europejskiej odnośnie kształtu 
i środków przeznaczonych na politykę spójności w latach 
2014 ‑2020, warto sobie postawić pytanie o skuteczność 
dotychczasowych działań w zakresie innowacyjności polskiej 
gospodarki. Wskaźniki mierzące poziom innowacyjności po-
szczególnych krajów są dla Polski od lat niekorzystne, a nasz 
kraj plasuje się niezmiennie na końcu rankingów dla krajów 
rozwiniętych. Nie sposób nie zauważyć, że dzieje się tak 
pomimo wysokiego poziomu absorbcji funduszy unijnych 
przeznaczonych na rozwój innowacyjności. W międzynaro-
dowym rankingu innowacyjności Innovation Union Scoreboard 
2011 spadliśmy nawet o jedną pozycję w stosunku do roku 
poprzedniego, zajmując 23 miejsce wśród 27 krajów Unii 
Europejskiej.

Wskazanie przyczyn tego stanu rzeczy nie jest ani ła-
twe, ani jednoznaczne. Eksperci zwracają uwagę m.in. 
na  konieczność wzmocnienia myślenia strategicznego 

w miejsce dominującego obecnie podejścia administracyjno‑
‑proceduralnego1. W nowym okresie finansowania Unii 
Europejskiej 2014 ‑2020 ważna także będzie koncentracja 
wsparcia na wybranych dziedzinach, co pozwoli na uniknię-
cie rozproszenia środków na zbyt wiele małych projektów, 
jak ma to miejsce obecnie. Pomocą w znalezieniu właściwej 
ścieżki planowania strategicznego może być wypracowana 
przez Komisję Europejską idea inteligentnej specjalizacji 
(smart specialisation).

Regionalna specjalizacja

Koncepcja smart specialisation została zaproponowana 
po raz pierwszy w 2008 roku przez prof. D. Foray’a i już 
dwa lata później wprowadzona do oficjalnych dokumentów 
unijnych. Opublikowany w 2010 roku dokument pod nazwą 
„Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrówno-
ważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu” 
wymienia inteligentny rozwój (smart growth) jako pierwszy 
z trzech priorytetów leżących u podstaw strategii „Euro-
pa 2020”.

Idea smart specialisation stanowi syntezę wielu wcześniej-
szych koncepcji, dotyczących polityki naukowej, innowa-
cyjnej, przemysłowej i rozwoju regionalnego. Podkreślając 
znaczenie wzmocnienia lokalnych potencjałów w zakresie 
B+R+I, wskazuje się w niej na konieczność lepszego roz-
powszechnienia wyników badań, tak by innowacyjne roz-
wiązania mogły znaleźć zastosowanie w praktyce.

Dla regionów smart specialisation oznacza opracowanie 
na nowo własnych strategii innowacji. Władze samorządowe 
muszą wskazać w nich regionalne specjalizacje branżowe 
oparte na obszarach tematycznych o największych poten-
cjałach wzrostu. Dzięki inteligentnej specjalizacji regiony 

1  por. Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. 
T. Godecki i in., Kraków 2011.

KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK*

Krakowski Park Technologiczny:  
w poszukiwaniu inteligentnej specjalizacji  
dla Małopolski
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Miasto staje się inteligentne, 
gdy wykorzystując najnowsze 

zdobycze techniki potrafi 
zmobilizować posiadany 
kapitał ludzki i społeczny 
dla stworzenia przyjaznej 

przestrzeni publicznej 
i osiągnięcia trwałego, 
harmonijnego wzrostu.

będą mogły skoncentrować swoje zasoby na kilku kluczo-
wych priorytetach, eliminując powtarzające się projekty 
badawcze. Dobrze przygotowana strategia inteligentnej 
specjalizacji stworzy ponadto szanse na zwiększenie udziału 
sektora prywatnego w nakładach na B+R.

Zdefiniowanie inteligentnej specjalizacji będzie wręcz wa-
runkowało dostęp do funduszy unijnych w nowej perspek-
tywie finansowej 2014 ‑2020. Bez spełnienia określonych 
wcześniej warunków nie będzie możliwe uzyskanie dota-
cji unijnych na projekty w zakresie B+R czy też na rozwój 
nowych innowacyjnych firm. Rolą samorządu regionalnego 
będzie także skupienie wszystkich najważniejszych graczy 
ekosystemu wokół wybranych priorytetów.

Przygotowywana obecnie przez zespół pod kierunkiem 
prof. Ewy Okoń ‑Horodyńskiej nowa Regionalna Strategia 
Innowacji Województwa Małopolskiego 2013 ‑2020 wska-
zuje cztery sektory, mające pełnić rolę kluczowych specja-
lizacji regionalnych. Są to:

 � life science,
 � zrównoważona energia,
 � technologie informacyjne i komunikacyjne,
 � multimedia (w tym gry komputerowe).

Czy technologie informacyjne staną 
się motorem wzrostu regionu?

Wybór dla Małopolski aż dwóch inteligentnych specjaliza-
cji opartych o technologie informacyjne (multimedia tak-
że często zalicza się do szeroko rozumianej branży ICT) 
nie dziwi. Nasz region jest drugim 
co do wielkości w kraju ośrodkiem 
branży IT. Potwierdza to coroczny 
ranking największych firm informa-
tycznych Top 200 Computerworld – 
ICT Market in Poland, w którym Ma-
łopolska zajęła drugie miejsce wśród 
województw o najwyższym wskaź-
niku zatrudnienia w sektorze. Do-
kładniejsze analizy pozwalają osza-
cować, że w 20 największych firmach 
IT w Krakowie zatrudnionych jest 
obecnie 9,5 tys. osób2. Jeśli dodamy 
do tego ponad 1 tys. absolwentów 
kierunków informatycznych, którzy 
kończą co roku krakowskie uczelnie, działalność Krakow-
skiego Parku Technologicznego (KPT) oraz kolejne cen-
tra badawczo ‑rozwojowe otwierane w Krakowie przez 

2  Shared Services, Technology and Outsourcing in Malopolska, Raport 
Aspire, Kraków 2012, str. 14

światowych liderów IT, to obraz sektora informatycznego 
w Małopolsce stanie się jeszcze pełniejszy.3

Dokonując wyboru inteligentnej 
specjalizacji dla Małopolski należy 
uwzględnić wyniki badań, które Kra-
kowski Park Technologiczny prze-
prowadził w ramach projektu „Per-
spektywa technologiczna Kraków 
– Małopolska 2020”. Projekt zreali-
zowany metodą foresight, pozwolił 
na wybranie 10 technologii przyszło-
ści, najbardziej obiecujących z punktu 
widzenia potencjału całego regionu. 
Można je pogrupować w trzy obsza-
ry zastosowań: technologie związa-
ne z bezpieczeństwem i komfortem 

życia, technologie związane z medycyną i zdrowiem oraz 
technologie dotyczące informacji i wizualizacji (ICT). Warto 

3  Spośród 80 firm działających na terenie Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego większość stanowią firmy z branży ICT, które zain-
westowały w ostatnich latach blisko 600 mln zł i zatrudniają około 
7300 osób

Odpowiedzią KPT na cywilizacyjne wyzwania jest projekt 
Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Fot. KPT

przyjrzeć się bliżej trzem technologiom ICT, wskazanym 
przez ekspertów:

 �  Bezdotykowy interfejs komputerowy (BIK) 
to umowna nazwa dla sposobu komunikacji na  linii 
człowiek ‑maszyna (komputer), która umożliwia 
wprowadzanie danych do komputera bez pomocy rąk, 
przy użyciu gestów, głosu, ruchu warg bądź tęczów-
ki. W wyniku analizy wskazano na cztery kluczowe 
obszary, na które warto zwrócić uwagę w pracach 
badawczych i przy oferowaniu wsparcia dla działalności 
gospodarczej: nowa generacja gier wideo, systemy 
ostrzegania o poważnych błędach w grach, bio feedback 
(biologiczne sprzężenie zwrotne) oraz bezdotykowe 
interfejsy dla nowych urządzeń.

 �  Systemy inteligentne to  przyrządy, maszyny 
i oprogramowania posiadające wbudowaną logikę 
przetwarzania informacji. Wśród priorytetowych 
produktów dla tego obszaru wskazuje się: inteli-
gentny transport samochodowy, mobilne systemy 
wspomagania decyzji oraz ogólnokrajowe bazy da-
nych wymiany zasobów (np. ubezpieczenia, zdrowie, 
przedsiębiorczość).

 �  Uniwersalny dostęp do informacji to techno-
logia usprawniająca dostęp do informacji (przede 
wszystkim do zasobów Internetu) za pomocą róż-
nych urządzeń komunikacyjnych, które w sposób 
przejrzysty i maksymalnie wygodny dla użytkowni-
ka będą współpracować z sieciami komputerowy-
mi, wykorzystującymi różne protokoły transmisji 
i źródła danych. Dwa produkty kluczowe istotne 
z punktu widzenia badań i  kierunków wsparcia 
ze środków publicznych to: aplikacje umożliwiające 
rozpoznawanie mowy i obrazu oraz multimedialne 
gry edukacyjne.

Wzrost znaczenia  
przemysłów kreatywnych

Ważnym miernikiem poziomu innowacyjności gospodarki 
regionu jest wskaźnik zatrudnienia w usługach opartych 
na wiedzy. Dla Małopolski jest on zbliżony do średniej 
krajowej (ok. 25%), jednak w przypadku samego Kra-
kowa warto zwrócić uwagę na stały wzrost znaczenia 
tzw. przemysłów kreatywnych. Dobrym przykładem 
szybkiego rozwoju sektorów kreatywnych w Krakowie 
są nowe media elektroniczne, takie jak oprogramowanie 
komputerowe, cyfrowa zawartość kreatywna (np. portale 
internetowe) czy wreszcie sektor gier wideo. Równocze-
śnie, nowe media czerpiąc z szybkiego rozwoju techniki 
umożliwiają rozwój tradycyjnych mediów audiowizual-
nych w takich sektorach, jak: film, telewizja, reklama etc.

W Krakowie w branży gier wideo działa kilkadziesiąt firm, 
których produkcje sprzedawane są na całym świecie. 
Nowoczesne studia filmowe produkują filmy fabularne 
i reklamy przeznaczone do międzynarodowej dystrybucji 
oraz uczestniczą w produkcji gier wideo.

Od kilku lat w Krakowie działa jedyna w kraju Euro-
pejska Akademia Gier, która kształci specjalistów z my-
ślą o potrzebach całej branży. Przedsięwzięcie powsta-
ło z  inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii 
Górniczo ‑Hutniczej. Inną inicjatywą związaną z tą branżą 
jest klaster Europejskie Centrum Gier, którego działalność 
koordynuje Krakowski Park Technologiczny. Klaster skupia 
podmioty zainteresowane rozwojem branży gier w Polsce 
i jest platformą wymiany informacji i doświadczeń pomię-
dzy przedstawicielami firm, dystrybutorów oraz mediów 
zajmujących się tematyką gier.

Ukoronowaniem dotychczasowej działalności Krakow-
skiego Parku Technologicznego w dziedzinie gier wi-
deo był zorganizowany, wraz z Europejską Akademią 
Gier, w maju 2012 roku w Krakowie Europejski Festiwal 
Gier Digital Dragons. Dwudniowe spotkanie twórców, 
producentów i wydawców gier z całej Polski spotkało 
się z ogromnym zainteresowaniem branży. Uczestnicy 
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festiwalu mówili o potrzebie integrowania środowiska 
oraz poszukiwaniu skutecznych narzędzi prawnych, in-
stytucjonalnych i finansowych, które pozwolą branży zdo-
być silną pozycję na międzynarodowym rynku rozrywki 
elektronicznej.

Działania KPT na rzecz  
inteligentnej specjalizacji

Krakowski Park Technologiczny od blisko 15 lat wspiera 
rozwój nowoczesnej gospodarki w Małopolsce. Wśród 
najnowszych działań KPT dedykowanych innowacyjnym 
firmom należy wymienić takie projekty, jak: Broker In-
nowacji czy Małopolski Park Technologii Informacyjnych.

„Broker innowacji jako narzędzie efektywnego roz‑
woju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”. 
Głównym celem tego projektu, realizowanego we współ-
pracy z Województwem Małopolskim i Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Krakowie, jest stworzenie nowocze-
snego modelu współpracy pomiędzy nauką, a biznesem. 
Projekt koncentruje się na technologiach ICT, kładąc 
szczególny nacisk na trzy obszary wymienione w rapor-
cie końcowym projektu „Perspektywa Technologiczna”. 
W ramach projektu uruchomiono Ośrodek Prognoz Tech-
nologicznych, którego zadaniem będzie kontynuowanie 
badań foresightowych w zakresie trzech technologii z ob-
szaru informacji i wizualizacji. Wsparcie dla branży gier wi-
deo znalazło swój wymiar we wspomnianym festiwalu gier 
Digital Dragon, a także w cyklu specjalistycznych szkoleń 
z zakresu oprogramowania, baz danych, tworzenia apli-
kacji dla urządzeń mobilnych przeznaczonych dla małych 
i średnich firm z regionu Małopolski.

Odpowiedzią KPT na cywilizacyjne wyzwania jest projekt 
Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych 
(MPTI). Tworzony w Pychowicach, na obszarze kampusu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego ośrodek będzie miejscem 
kreowania nowych pomysłów i rozwoju zaawansowa-
nych technologii informatycznych. MPTI będzie siedzibą 
kilkudziesięciu firm, z których większość będą stanowić 
firmy typu start ‑up i spin ‑off, dla których zostanie uru-
chomiony dobrze wyposażony inkubator technologiczny. 
MPTI będzie udostępniał publicznie swoje zasoby w po-
staci najnowocześniejszej infrastruktury informatycznej 
oraz umożliwi korzystanie z technologii cloud computingu 
(gromadzenie i przetwarzanie danych na zewnętrznych 
serwerach usługodawcy).

MPTI stanie się centrum kompetencji inteligentne‑
go miasta (smart city). Miasto staje się inteligentne 
(smart), gdy wykorzystując najnowsze zdobycze techniki 
(w tym technologie ICT) potrafi zmobilizować posiada-
ny kapitał ludzki i społeczny dla stworzenia przyjaznej 
przestrzeni 

publicznej i osiągnięcia trwałego, harmonijnego wzrostu. 
Idea smart city jest wyzwaniem dla władz samorządowych 
wszystkich szczebli. Miasta, a w szczególności duże aglome-
racje, takie jak Kraków, będą w najbliższych latach moto-
rami wzrostu gospodarczego. Transport, energia, ochrona 
zdrowia, edukacja i  jakość środowiska to tylko niektóre 
z obszarów, w których mogą mieć zastosowanie inteligentne 
rozwiązania oparte na technologiach ICT.

Tworzony w Pychowicach MPTI będzie miejscem kreowania 
nowych pomysłów i rozwoju zaawansowanych technologii 
informatycznych. Fot. KPT

W rozumieniu Krakowskiego Parku Technologicznego inteli-
gentne podejście do innowacji powinno prowadzić do osią-
gnięcia bezpośredniego efektu mikro‑ i makroekonomicz-
nego. Dlatego też działania KPT koncentrują się wokół 
podniesienia poziomu zaawansowania technologicznego 
firm, w tym:

 –  wspierania regionalnych specjalizacji tematycznych, 
w których nauka i przemysł są gotowe do podjęcia 

współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć (ICT, 
przemysły kreatywne);

 –  stworzenia warunków dla rozwoju start ‑upów jako źró-
dła przedsiębiorczości opartej na wiedzy i innowacjach;

 –  wspierania rozwoju technologicznego firm oraz kom-
petencji przedsiębiorców (m.in. poprzez kształcenie 
fachowców, szkolenia specjalistyczne, kluczowe dla 
wdrażania innowacji).



*  Dr hab. Paweł Węgrzyn, dyrektor Europejskiej  
Akademii Gier, kierownik Zakładu Technologii Gier UJ,  
kierownik Międzywydziałowych Studiów 
Podyplomowych „Społeczeństwo Informacyjne”, 
przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji  
w Radzie Miasta Krakowa.
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Europejska Akademia Gier stanowi 
przykład owocnej współpracy ośrod-
ków akademickich oraz podmiotów 
gospodarczych w obszarze działalno-
ści, który jest dla Polski, a w szczegól-
ności dla Małopolski, bardzo obiecującą 
formą inteligentnej specjalizacji. Dzięki 
korzystnym uwarunkowaniom (popu-

larność gier wideo w naszym kraju; zdolni i podejmujący 
pracę za umiarkowane stawki projektanci, informatycy, 
graficy; interdyscyplinarny potencjał naukowy ośrodków 
akademickich; tradycje literatury fantastyczno ‑naukowej) 
polscy twórcy gier wideo i nasze firmy zajmują mocną po-
zycję na świecie. Nie jest to oczywiście pozycja wiodąca, 
bo w tej dziedzinie królują czołowe firmy amerykańskie, 
zachodnioeuropejskie i wschodnioazjatyckie – podobnie 
jak w większości rankingów lub statystyk odnoszących 
się do różnych gałęzi światowych przemysłów, zwłasz-
cza tych określanych mianem „wysokich technologii”. Ale 
w przemyśle gier wideo, pozycja polskiego przemysłu, 
chociaż nie jest wiodąca, co lubi sugerować wielu dzien-
nikarzy donoszących o  licznych światowych sukcesach 
tej branży, jest rzeczywiście bardzo mocna. W 2011 roku 
(najlepszym, jak dotąd, w historii polskiej branży) ukaza-
ło się siedem produkcji polskich firm, które znalazły się 
na listach wszystkich dystrybutorów światowych. Takie-
go sukcesu nie zasmakowało nigdy żadne polskie dzieło 

filmowe. Nieliczne są też produkty innych polskich branż 
przemysłowych, które mogą pochwalić się podobnymi 
sukcesami (alkohole, wyroby mleczarskie, meble). Zwy-
kle nie są to też produkty przemysłów kreatywnych lub 
wysokich technologii.

Warto przytoczyć dwa niedawne wydarzenia, które symbo-
licznie podkreślają pozycję polskiego przemysłu gier wideo. 
Podczas wizyty prezydenta USA w Polsce w 2011 roku, 
premier Donald Tusk podarował Barackowi Obamie iPad 
z najnowszą grą „Wiedźmin 2” w wydaniu kolekcjonerskim, 
z wgranymi filmami Tomasza Bagińskiego („Animowana 
historia Polski”, „Katedra”) i Damiana Nenowa („Miasto 
ruin”), a także książkę Andrzeja Sapkowskiego (na kanwie 
której powstała gra „Wiedźmin”) w wydaniu anglojęzycznym 
z autografem autora. Przypuszczam, że na wybór takich 
właśnie prezentów decydujący wpływ miała powszechna, 
w skali światowej, rozpoznawalność tych dzieł i produk-
tów. Drugie wydarzenie, na które chcę zwrócić uwagę, 
to wybór laureata Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana 
Wejcherta w kategorii: „Wizja i innowacja”. Decyzją kapituły 
nagrody (w której zasiedli m.in. L. Balcerowicz, M. Kleiber, 
M. Walter, A. Kornasiewicz, Z. Niemczycki) zwycięzcą zo-
stał Adam Kiciński, prezes polskiej firmy CD Projekt RED, 
tworzącej gry wideo.

Gra o duże pieniądze

We współczesnym świecie gry wideo są powszechną for-
mą rozrywki, popularną nie tylko wśród dzieci. W Stanach 
Zjednoczonych, gdzie rynek gier wideo dobrze prosperuje 
już od końca ubiegłego wieku, średni wiek gracza bliski jest 
czterdziestki. Gracze tworzą własne społeczności, skupia-
jące zagorzałych fanów. Mistrzostwo wykonania gier oraz 
doskonałość wirtualnych światów iluzji skłaniają, aby uzna-
wać gry wideo za dzieła sztuki. Taki status mają te produkty 
chociażby we Francji i w Niemczech. Znani są mistrzowie 
różnych gatunków, którzy kreują nowe koncepcje i wyzna-
czają trendy rozwoju.

PAWEŁ WĘGRZYN*

Małopolska liczy się w grach



– 81 –– 80 –

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
nr 1–2 / 24–25 / 2012

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
nr 1–2 / 24–25 / 2012

Małopolska, która coraz 
częściej jest postrzegana 
jako centrum przemysłu 

kreatywnego, przyciąga uwagę 
inwestorów oraz zdolnych, 

młodych ludzi.

Gry wideo, to również poważna gałąź światowego przemy-
słu. W dzisiejszych czasach, każde urządzenie elektroniczne 
z wyświetlaczem wideo oferuje gry. Znaczenie rynku gier 
wideo zaczęło być silniej dostrzegane przez inwestorów, gdy 
w 2008 roku globalne zyski tego sektora przewyższyły zyski 
branży filmowej. W 2012 roku wartość rynku gier wideo zo-
stała wyceniona na 67 miliardów dolarów. Dla porównania, 
to więcej niż branża filmowa, a także więcej niż przemysł 
DVD. To mniej więcej połowa wartości rynku książek lub 
rynku muzycznego. Gry stymulują od lat rozwój sprzętu 
komputerowego, wiele technologii rozwijało się w odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie innowacyjnych i coraz bardziej 
wymagających gier wideo. Wymienić tu należy rozwój kart 
graficznych, kart dźwiękowych, płyt kompaktowych i róż-
nych interfejsów komputerowych.

Od pasjonatów do przemysłu

Ponad dwadzieścia lat temu komputerowe gry tworzyli 
pasjonaci, którzy opanowali tajniki programowania kom-
puterów osobistych. Współczesne, wielkie produkcje gier 
tworzą kilkudziesięcio ‑, a nawet kilkusetosobowe zespoły. 
Przypomina to produkcje filmowe. Można nawet dostrzec 
podobieństwo do historii rozwoju techniki filmowej. Sto 
lat temu pierwsze filmy też tworzyli pasjonaci, którzy na-
byli umiejętność obsługi pionierskich urządzeń filmujących. 
Współcześnie, w dobie tworzenia dzieł filmowych przez 
ogromne zespoły produkcyjne, wciąż ważny udział opera-
torów sprzętu filmującego stał się jednak mniej znaczący dla 
końcowego produktu niż udział reżyserów, scenarzystów, 
wykonawców głównych ról filmowych. Analogiczną ewo-
lucję w ostatniej dekadzie przeszła produkcja gier wideo. 

Znaczenie różnego rodzaju specjalistów od programo-
wania jest mniej istotne niż projektantów gier, autorów 
scenariuszy oraz artystów tworzących elementy graficzne 
i muzyczne.

Gry komputerowe nie ograniczają się wyłącznie do kompu-
terów osobistych. Duży segment zajmuje rynek gier kon-
solowych, zarówno dla konsol stacjonarnych (Xbox 360, 
PlayStation 3), jak i przenośnych (Nintendo 3DS, PlayStation 
Portable). W ostatnich latach niezwykle szybko rozwija się 
rynek gier do telefonów komórkowych. Gigantyczny suk-
ces gry „Angry Birds” dowodzi, że szukanie innowacyjnych 
rozwiązań i nowych technologii jest kluczem do sukcesu. 
Testowane są nowe rozwiązania, tworzące coraz dosko-
nalsze wirtualne światy. Wykorzystuje się stereoskopowe 
wyświetlanie obrazu dające złudzenie trójwymiarowości, 
kontrolery ruchowe (PS Move, Kinect) oraz bezdotykowe 
interfejsy (np. interfejsy mózg ‑komputer (BCI) umożliwia-
jące sterowanie aplikacjami bezpośrednio poprzez sygnały 
wysyłane z mózgu gracza, bez dotykania sprzętu).

Tworzenie gier wideo nie jest wyłącznie domeną dużych 
firm wydających na pojedyncze produkcje budżety rzędu 
kilkudziesięciu milionów złotych. Wciąż istotną rolę odgrywa 
produkcja małych zespołów. Działa rynek tzw. niezależnych 
producentów, tworzących niskobudżetowe dzieła (tzw. indie 
games, odpowiednik „kina offowego” w sztuce filmowej). In-
spirującym przykładem jest wspomniany już sukces gry „An-
gry Birds”, stworzonej i udostępnionej w grudniu 2009 roku 
przez malutką fińską firmę Rovio Mobile na platformie iOS 
(Apple). Od tego czasu w App Store zostało sprzedanych 
ponad 12 milionów kopii gry, natomiast różne jej wersje 

Premier Donald Tusk 
w Europejskiej Akademii Gier 
Fot. Krzysztof Magda

ściągnięto już ponad miliard razy! Według szacunków każdego 
miesiąca w „Angry Birds” gra ponad 40 mln użytkowników. 
Rovio Mobile w ciągu niespełna trzech lat przeistoczyła się 
w dużą firmę, która mieści się obok głównej siedziby Nokii 
w największym fińskim parku technologicznym Otaniemi 
w Espoo, a produkt tej firmy stał się znakiem rozpoznawal-
nym Finlandii na świecie. Nic więc dziwnego, że goście za-
graniczni w sklepach oferujących fińskie upominki znajdują 
dziś właściwie cztery propozycje pamiątek z Finlandii: figurki 
Wikingów, Świętego Mikołaja i reniferów, Muminki oraz kur-
czaki z gry „Angry Birds”.

Wśród gier wideo znajdują się również produkcje nazywane 
grami poważnymi (serious games). Terminem tym obejmuje 
się wszystkie interaktywne aplikacje komputerowe z wi-
zualizacją wideo, w których chodzi o coś więcej niż tylko 
rozrywkę. Są to gry edukacyjne, treningowe, szkoleniowe, 
a także symulatory lotu, aplikacje stosowane w medycynie 
i rehabilitacji. Prawdopodobnie ten obszar produkcji będzie 
się coraz bardziej rozwijał.

Złożoność procesu powstawania gier i konieczność zatrud-
nienia wyspecjalizowanych kadr sprawiła, że w ostatniej de-
kadzie na wielu światowych uniwersytetach zorganizowa-
no nowe kierunki i formy kształcenia 
związane z tworzeniem gier wideo, 
a także zaczęto prowadzić badania 
naukowe w obszarach powiązanych 
z technologiami dotyczącymi gier.

Polskie firmy i produkty są widocz-
ne na  rynku światowym. Oprócz 
„Wiedźmina”, stanowiącego flagową 
polską produkcję firmy CD Projekt 
z Warszawy, należy wymienić warszawskie studia City Inte-
ractive, People Can Fly, 11 Bit Studios, wrocławskie studio 
Techland czy katowickie Nicolas Games. Mocną pozycję mają 
małopolskie studia: Artifex Mundi, Blooberteam, Game Lab 
Centrum Innowacji, Drago Entertainment, FreeMind, Gany-
mede, In Images, CSP Mobile, Tate Interactive, Teyon, Mad-
wands Media, Pastel Games, Reality Pump, SoDigital, Vinci 
Games. Produkcje polskich firm często są innowacyjne, wno-
szą nowe elementy i testują nowatorskie pomysły. Należą 
do nielicznych polskich produktów rozpoznawalnych na ryn-
ku amerykańskim lub azjatyckim. W Małopolsce zlokalizowa-
na jest również wytwórnia filmowa Alvernia Studios, która 
specjalizuje się w usługach dla branży gier wideo. Jest to jed-
no z najnowocześniejszych na świecie studiów tego typu.

Studia dla programistów, 
grafików i ludologów

Dostrzegając zapotrzebowanie prężnie rozwijającego się 
polskiego przemysłu gier wideo na specjalistów, krakow-
skie uczelnie podjęły inicjatywę uruchomienia nowych 

studiów wyższych. 17 grudnia 2008 roku rektorzy: Akade-
mii Górniczo ‑Hutniczej (AGH) i Uniwersytetu Jagiellońskie-
go (UJ) podpisali porozumienie, w wyniku którego wspólnie 
z innymi uczelniami oraz firmami z branży gier rozpoczęła 
działalność Europejska Akademia Gier (EAG). Była to wtedy 
pierwsza inicjatywa na tak dużą skalę w Europie Środkowej. 
Wiodącą rolę w działalności EAG odgrywają Wydział Fizy-
ki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (modelowanie 
i animacja 3D, produkcja gier wideo), Wydział Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej UJ – Instytut Sztuk Audiowizualnych 
(projektowanie gier wideo), Wydział Elektrotechniki, Auto-
matyki, Informatyki i Elektroniki AGH (systemy interaktywne 

i metody wizualizacji) oraz Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
AGH (inżynieria akustyczna).

Pierwszą inicjatywą była oferta 
studiów podyplomowych w sze-
ściu specjalnościach: projektowa-
nie produkcji gier wideo, projek-
towanie mechaniki gier wideo, 
programowanie gier wideo, 

modelowanie 3D, animacja 3D oraz realizacja dźwięku 
w grach wideo. Jesienią 2010 roku zostały uruchomione 
studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) zarów-
no w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Przedsię-
wzięcie było współfinansowane w ramach działania 4.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie pod 
nazwą „WIKING” (Wiedza i Kompetencje w Innowacyj-
nej Gospodarce). Nowe specjalizacje współfinansowane 
z Projektu WIKING to: Modelowanie i Animacja 3D oraz 
Produkcja Gier Wideo (w ramach kierunku informatyka), 
a także Projektowanie Gier Wideo (w ramach kierunku 
kulturoznawstwo). Pierwsze dwie oferty przeznaczone 
są głównie dla osób o zainteresowaniach programistycz-
nych, ostatnia zaś skierowania jest do osób o humani-
stycznym wykształceniu. Student wybierając specjaliza-
cję Modelowanie i Animacja 3D będzie mógł pracować 
w przyszłości jako programista grafiki, zaś absolwent Pro-
dukcji Gier Wideo znajdzie zatrudnienie, jako główny pro-
gramista gry, a więc osoba gotowa do pokierowania zespo-
łem osób tworzących kod aplikacji. Natomiast absolwent 
Projektowania Gier Wideo zdobędzie podstawową wiedzę 

Logotyp Europejskiej Akademii Gier
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z zakresu ludologii, umiejętności pisania scenariuszy, pro-
jektowania gier, scen i poziomów. Ludologia (game studies) 
to nowa humanistyczna dyscyplina naukowa związana 
z systematycznym badaniem gier z wielu perspektyw (eko-
nomicznej, estetycznej, kulturoznawczej, medioznawczej, 
narratologicznej, psychologicznej i socjologicznej). W Kra-
kowie powstał pionierski ośrodek badań ludologicznych 
w ramach Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ (prof. Eu-
geniusz Wilk, prof. Andrzej Pitrus, dr Anna Nacher). Nato-
miast w maju 2010 r. utworzono Zakład Technologii Gier 
UJ (dr hab. Paweł Węgrzyn, dr hab. Piotr Białas) w ramach 
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. 
Są to bardzo ważne wydarzenia, gdyż powstały jednostki 
badawczo ‑naukowe, zarówno w obszarze nauk humani-
stycznych, jak i technicznych, które wspólnie podjęły dzia-
łalność naukową, dydaktyczną i popularyzacyjną w nowym 
interdyscyplinarnym obszarze.

Technologia przyszłości

Zespoły naukowe w Europejskiej Akademii Gier prowadzą 
badania dotyczące technologii wykorzystywanych w pro-
dukcji gier wideo, tworzenia symulacji świata fizycznego, 
programowania kart graficznych, interakcji między gra-
czem i maszyną, nowych rodzajów interfejsów, zastosowa-
nia gier wideo w nauczaniu, procesach terapii medycznej 
i rehabilitacji oraz innych dziedzinach, a także prowadzą 
badania medioznawcze. Część badań prowadzonych jest 
we współpracy z firmami. Przykładem są badania dotyczące 
budowania, programowania i wykorzystania bezdotyko-
wych interfejsów komputerowych, między innymi inter-
fejsów emocjonalnych i interfejsów mózg ‑komputer (BCI). 
Tematyka ta została uznana za jedną z dziesięciu techno-
logii przyszłości dla Małopolski przez ekspertów przy-
gotowujących raport Perspektywa Technologiczna Kraków 
– Małopolska 2020. Zagadnienia dotyczą lepszej interakcji 

człowieka z komputerem poprzez wykorzystanie różno-
rodnych urządzeń komunikacji. Oprócz powszechnych 
dzisiaj monitorów, klawiatur i myszek mogą to być kamery, 
głośniki i mikrofony, detektory ruchu, urządzenia rozpo-
znające gesty, mimikę, ruchy warg, ruchy gałek ocznych, 
hełmy EEG czytające sygnały mózgowe, opaski i czujniki 
monitorujące puls, ciśnienie, sygnały elektryczne i magne-
tyczne z ludzkiego ciała, detektory i źródła zapachu. Nie 
sposób jest wymienić wszystkie urządzenia tego typu, 
gdyż w ostatnich latach opracowano bardzo wiele takich 
rozwiązań i z pewnością w przyszłości powstanie ich jesz-
cze więcej. Gry wideo, a w szczególności gry poważne, 
są  jak zwykle aplikacjami, w których takie rozwiązania 
i urządzenia mogą zostać wdrożone. Można wymienić 
tutaj gry z systemami przechwytywania ruchu (np. system 
Kinect firmy Microsoft), celowniki sterowane ruchem ga-
łek ocznych, gry sterowane poleceniami głosowymi, gry 
wykorzystujące hełmy EEG. W mojej opinii, w niedalekiej 
przyszłości ogromny potencjał tego typu urządzeń zostanie 
wykorzystany w edukacji, w procesach wspierania terapii 
medycznej oraz rehabilitacji, symulatorach samochodów, 
samolotów i sprzętu operatorskiego, systemów rozpo-
znawania sytuacji, systemów wzbogaconej i wirtualnej 
rzeczywistości.

Praca już w trakcie studiów

Wprowadzenie nowych specjalizacji studiów wymagało 
uruchomienia około czterdziestu zupełnie nowych kursów 
uniwersyteckich (wykłady, seminaria, ćwiczenia). Programy 
kursów zostały przygotowane w konsultacji z  firmami. 
Także w realizacji zajęć, jako wykładowcy i trenerzy uczest-
niczyli pracownicy najlepszych polskich firm. EAG ściśle 
współpracuje z firmami w ramach Europejskiego Centrum 
Gier, a także prowadzi wykłady popularyzujące na kon-
ferencjach i w szkołach. Studenci Akademii mają dostęp 

Monocular – model postaci 
stworzony na potrzeby projektu 
Disturb, innowacyjnej gry tworzonej 
przez studentów Europejskiej 
Akademii Gier.

do  nowoczesnego i  zaawan-
sowanego sprzętu w  pracow-
niach Zakładu Technologii Gier, 
dedykowanych technologiom 
tworzenia gier wideo. Z fundu-
szu Ars Docendi oraz z  innych 
źródeł pokryto koszty zakupu 
podręczników dla studentów 
specjalizacji w grach. Zorganizo-
wano środowiskowe Seminarium 
Europejskiej Akademii Gier, w ramach którego odbyło się 
już około 50 prezentacji specjalistów z kraju i z zagranicy. 
Funkcjonuje strona internetowa EAG, która gromadzi in-
formacje o tematyce gier komputerowych (historia gier 
wideo, zastosowania sztucznej inteligencji w grach, nowe 
trendy takie jak np. cloud gaming – gra w chmurze, poza 
serwerem użytkownika).

Studenci Europejskiej Akademii Gier mają możliwość re-
alizacji w trakcie studiów własnych innowacyjnych pomy-
słów. Pierwsi absolwenci studiów magisterskich pojawili się 
w 2012 roku. Wszystkie prace magisterskie były prezento-
wane na specjalnie organizowanych spotkaniach z firmami, 
a najciekawsze także w ramach festiwalu Digital Dragons. 
Większość studentów znalazła pracodawców już w trakcie 
studiów, a niektórzy założyli własne firmy, aby rozwijać swo-
je pomysły. Część z nich nawet zdążyła już sprzedać swoje 
pomysły. Prowadzona też jest praktyka pisania prac magi-
sterskich z dwoma opiekunami – jednym jest wykładowca 
uniwersytecki, drugim pracownik firmy zajmującej się grami.

W kręgu pasjonatów

Aby jeszcze mocniej i efektywniej rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania, pod egidą Europejskiej Akademii Gier 
młodzi asystenci (mgr Przemysław Witaszczyk) i studenci 
założyli nowe koło naukowe – Stowarzyszenie Studen-
tów Deweloperów Gier (Gamedev Students Association, 
GSA). GSA powstało w 2008 roku, ma zasięg ogólnopolski 
i ambicje poszerzania aktywności na cały świat. GSA nie 
ogranicza się wyłącznie do studentów, dzięki czemu może 

tworzyć szeroką spo-
łeczność miłośników 
gier wideo i osób zain-
teresowanych ich two-
rzeniem. Członkowie 
GSA tworzą między 
innymi otwarty projekt 
gry Disturb, będącej 
prototypową grą wy-
korzystującą możliwo-
ści silnika fizyki PhysX. 

Studenckie warsztaty przypominają pracę w firmie, two-
rzą oni bowiem konkretne rozwiązanie, które może być 
wprowadzone w życie. Obecnie działają cztery sekcje GSA. 
Sekcja LEGO Team skupia się wokół tematyki robotyki, 
członkowie sekcji mają dostęp do zestawów LEGO Mind-
storms NXT 2.0. Z użyciem tych zestawów mogą konstru-
ować i programować własne roboty, które wyposażone 
w napęd serwomotorów oraz czujniki odległości, dotyku, 
koloru i sterowane poprzez komputer wykonują rozmaite 

Logotyp Stowarzyszenia Studentów 
Deweloperów Gier (GSA)

Logotyp Sekcji Analizy 
Gier EAG (SAGE)

Studenci Europejskiej Akademii Gier mają możliwość realizacji w trakcie studiów własnych innowacyjnych pomysłów  
Fot. Archiwum Europejskiej Akademii Gier
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zadania. Studenci realizują własne, pomysłowe projekty, 
organizują i biorą udział w różnych zawodach, a także po-
pularyzują tematykę poprzez pokazy na różnych festiwalach 
oraz w szkołach.

Sekcja Analizy Gier EAG (SAGE) to grupa pasjonatów gier 
wideo, którzy oceniają nowe premiery, analizują najnowsze 
trendy w branży oraz relacjonują ważne i ciekawe wyda-
rzenia takie, jak festiwale, konwencje i konferencje organi-
zowane na całym świecie. Sekcja ma dostęp do biblioteki 
najnowszych tytułów, której zakup był sfinansowany z Pro-
jektu WIKING i funduszy uniwersyteckich. SAGE staje się 
coraz bardziej opiniotwórczą organizacją. Współpracuje ze 
studiami deweloperskimi, portalami internetowymi dotyczą-
cymi gier oraz specjalistyczną prasą. Ponadto, członkowie 
SAGE organizują turnieje gier, które cieszą się dużą popu-
larnością wśród studentów oraz licealistów. SAGE oferuje 
też odbywanie praktyk studenckich.

Sekcja Unreal Development Kit (UDK) rozwija swoje za-
interesowania inspirując się ogromnymi możliwościami 
popularnego silnika gier Unreal Engine. Główny projekt 
grupy to stworzene gry typu hack & slash o nazwie Gob-
War – Weź dwa! 

Sekcja Gier na Urządzenia Mobilne specjalizuje się w two-
rzeniu gier do telefonów komórkowych oraz innych urzą-
dzeń przenośnych. W ramach sekcji, dwójka studentów 
stworzyła grę Island Fortress, która potem została udo-
stępniona poprzez internetowe sklepy. Gra została nawet 
przetłumaczona na  język chiński i  jest rozpowszechniana 
w Państwie Środka.

Cyberolimpiada i festiwal europejski

Europejska Akademia Gier (wraz z Gamedev Students As-
sociation) była głównym partnerem w grupie organizującej 
europejskie finały World Cyber Games. Jest to największa 
tego typu impreza światowa, mająca rangę komputerowej 
cyberolimpiady. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia, 
europejski finał odbył się poza terytorium Niemiec. Do-
tychczas finał europejski zawsze był częścią gigantycznej 
imprezy targowej CEBIT. W zorganizowanej w Warszawie 
imprezie wzięło udział przeszło 25 tysięcy uczestników. 
EAG i UDK zorganizowały warsztaty z tworzenia gier, na-
tomiast SAGE przeprowadziła dziennikarskie relacje z tej 
cyberolimpiady.

Europejska Akademia Gier była też pomysłodawcą i współ-
organizatorem Europejskiego Festiwalu Gier Digital Dra-
gons 2012 w Krakowie. Był to zjazd twórców gier połączony 
z galą wręczenia nagród za najlepsze europejskie i polskie 
produkcje. Odbyły się prezentacje nowych projektów, 
autorstwa zarówno profesjonalistów (m.in. Reality Pump 
pokazało możliwości silnika GRACE 2), jak i najlepszych 

studentów Europejskiej Akademii Gier, którzy prezentowali 
swoje prace magisterskie. Udało się zorganizować przyjazd 
Jamesa Seamana (dyrektora zarządzającego w Topware 
Interactive) oraz Rahima Attaby  (dyrektora marketingu 
w Wargaming.net). Rozdano statuetki Digital Dragons (pro-
jektu krakowskiego artysty Aleksandra Janickiego) w czte-
rech kategoriach dla najlepszych gier roku 2011. Impreza 
została bardzo dobrze oceniona i jest na najlepszej drodze 
do tego, aby stać się ważnym, corocznym wydarzeniem 
branżowym.

Złoty trójkąt współpracy

Europejska Akademia Gier mimo, że działa dopiero czte-
ry lata stała się już ważną oraz aktywną instytucją. Stanowi 
też niestety rzadki, ale cenny przykład udanej współpracy 
w złotym trójkącie nauka ‑biznes ‑władza publiczna. Wszy-
scy uczestnicy tego współdziałania wzajemnie wspierają się, 
czerpiąc z tego korzyści. Organizacja nowych specjalizacji 
kształcenia studentów oraz otwarcie nowych kierunków 
badań na uczelniach krakowskich nie byłoby możliwe bez 
wsparcia polskich firm, które zaangażowały we współpracę 
z tymi uczelniami łącznie około setki wybitnych fachowców. 
Do rozwoju i sukcesów polskich firm oraz powstawania wie-
lu nowych innowacyjnych firm przyczyniają się absolwenci 
Europejskiej Akademii Gier. Wreszcie Małopolska, która 
coraz częściej jest postrzegana jako centrum przemysłu 
kreatywnego, przyciąga uwagę inwestorów oraz zdolnych, 
młodych ludzi.

Europejska Akademia Gier była pomysłodawcą 
i współorganizatorem Europejskiego Festiwalu Gier  
Digital Dragons 2012 w Krakowie.  
Fot. Archiwum Europejskiej Akademii Gier

Innowacyjność już od dość dawna od-
mieniana jest w różnorodnych opraco-
waniach na wszystkie przypadki. Mimo 
to, te same dokumenty wskazują, że na-
dal jest z nią raczej krucho. Zarówno 
na  poziomie Małopolski, Polski, jak 
i Unii Europejskiej.

Za popularność tego terminu w Małopolsce odpowiadają 
dwa czynniki. Po pierwsze, rosnąca świadomość jego zna-
czenia, zarówno dla rozwoju konkurencyjności gospodarek, 
jak i jakości życia (nie chodzi przecież tylko o innowacyjność 
firm, ale także administracji publicznej i trzeciego sektora). 
Po drugie, fundusze unijne, które przeorały polskie myślenie 
o politykach publicznych (przynajmniej tam, gdzie było ono 
obecne).

Finansowanie polityki publicznej z funduszy unijnych jest 
związane z charakterystycznym wyzwaniem dla sytuacji, 
w której mamy wielu aktorów mających realizować pew-
ne działania. Przy braku wielopoziomowego, strate‑
gicznego zarządzania rozwojem przestaje być jasne, 
czemu to wszystko ma służyć. Albo zaczyna służyć zbyt 
wielu celom. Prowadzi to do niezamierzonych i negatyw-
nych efektów.

Pierwszym z nich jest mała elastyczność wspierania 
innowacyjności. Wynika ona w dużej mierze ze sztyw-
ności i formalizmu przy udzielaniu wsparcia. Nawet, jeśli 
obecny poziom formalizmu jest optymalny z punktu wi-
dzenia zapobiegania nieprawidłowościom w wydatkowaniu 

unijnych pieniędzy, znacząco podnosi on koszt działań. 
W konsekwencji, obniża ich efektywność. Dodatkowo, po-
przez uniemożliwianie realizacji pewnych działań, zmniej-
sza ich użyteczność. Gdy niemożliwe jest zrealizowa‑
nie tego, co użyteczne, użyteczne staje się robienie 
tego, co możliwe.

Kolejnym efektem jest rozmywanie się znaczenia termi-
nów kluczowych dla realizacji wsparcia. „Innowacyjność” 
jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Jest ona w doku-
mentacji programów operacyjnych rozdarta pomiędzy in-
nowacjami na skalę globalną (porównania do odtwarza-
cza mp3), a szarą rzeczywistością (zmianą na poziomie 
przedsiębiorstwa w zakresie produkcji czy funkcjonalno-
ści produktu). O ile decydentom zależy na tym, by uzyskać 
to pierwsze, z różnych powodów bardzo często wspierane 
są innowacje na poziomie przedsiębiorstwa. Najważniej-
szym powodem jest obawa, że w innym wypadku nie uda 
się wydać unijnych pieniędzy. Beneficjenci dotacji, które 

SEWERYN KRUPNIK*

Przestańmy wspierać innowacyjność!

http://www.ceapp.uj.edu.pl
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W obliczu braku  
odpowiedniego podejścia 

strategicznego, polegającego 
między innymi na wskazaniu, 

co jest istotne, a co istotniejsze, 
to procedury i przepisy 

wyznaczają kierunki działań.

miały służyć wspieraniu wprowadzania innowacyjnych 
produktów podkreślali, w przeprowadzonych przez mnie 
wywiadach, że nie mają możliwości uzyskania wsparcia 
na najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia. Aplikują więc 
o wsparcie na to, co się da. Można w tym przypadku mó-
wić o „funkcjonalnej wieloznaczności”. Rozmycie ter-
minu „innowacyjność” ułatwia bowiem pracę instytucjom 
odpowiedzialnym za przyznawanie wsparcia (łatwiej jest 
wykazać duży odsetek wydatkowanych środków) i spra-
wia, że przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje na inwesty-
cje o niskim potencjale innowacyjnym. Nie zmienia to fak-
tu, że takie rozmycie terminu obniża użyteczność wsparcia.

Innym powodem obniżania poprzeczki, jeśli chodzi o in-
nowacyjność, jest redystrybucyjny charakter środków 
unijnych. Często są one postrzegane nie jako inwestycje 
w przyszłość, ale jako podział środków według kryteriów 
moralno ‑politycznych. Wspieramy innowacyjność w sek-
torze MŚP nie dlatego, że wartość dodana takich działań 
może być największa, ale dlatego, że takie wskazówki 
płyną z UE. Obserwując programy operacyjne można nie-
kiedy odnieść wrażenie, że w zbyt dużym stopniu budo-
wane są w oparciu o to, kto powinien uzyskać wsparcie, 
a w zbyt małym podyktowane są troską o ich użyteczność 
dla rozwiązywania problemów publicznych. Jest prawdą, 
że niska innowacyjność w sektorze MŚP jest wyzwaniem. 
Dotychczasowe doświadczenia pokazały jednak, że najpo-
pularniejsza forma interwencji, która miała wychodzić mu 
naprzeciw (zwrot części kosztów inwestycji, które mają 

zwiększać innowacyjność – tzw. dotacje inwe-
stycyjne) ma niską skuteczność1.

Jest uniwersalną zasadą, że większa wielo-
znaczność/niejasność zwiększa wagę procedur 
i przepisów. Tak też jest w przypadku wspie-

rania innowacyjności. W obliczu braku odpo‑
wiedniego podejścia strategicznego, polegające‑

go między innymi na wskazaniu, co  jest istotne, 
a co istotniejsze, to procedury i przepisy wyznaczają 
kierunki działań. Sytuacja taka prowadzi do schizofre-
nicznych sytuacji – postaw typu: „Wiemy, że coś jest bez 
sensu, ale robimy to, bo uważamy, że warto zapłacić taką 
cenę za zrobienie przy okazji czegoś sensownego. Nawet 
gdyby miało to być po prostu uzyskanie funduszy na roz-
wój”. Przykładem niech będą szkolenia. Ostatnio zainte-
resowałem się, dofinansowanym ze środków publicznych, 
szkoleniem z zakresu innowacyjności i zadzwoniłem, by za-
pytać o możliwość uczestniczenia w nim. Dowiedziałem 
się, że jest ono przeznaczone tylko dla pracowników MŚP. 
„Ale jeśli Pan nim nie jest, to żaden problem. Wystarczy 
poprosić znajomego o zatrudnienie Pana na miesiąc na 1⁄8 
etatu”. Puszczono do mnie oko. Czy, aby nie nazbyt często 
„puszczamy do siebie oko”, jeśli chodzi o fundusze unijne? 
W końcu, myślimy, „to zabawa nie za nasze pieniądze”. Jak 
pokazały prowadzone przeze mnie badania, przedstawi-
ciele administracji publicznej, dziennikarze i beneficjenci 
często zapominają o pośrednim i bezpośrednim finanso-
waniu programów operacyjnych z polskiego budżetu. Takie 
myślenie zmniejsza poczucie odpowiedzialności za wydat-
kowane środki. Myślimy oczywiście o kontrolach: boimy się 
ich i zabezpieczamy przed nimi. Ale to tylko kolejny powód 
do myślenia w kategoriach operacyjno ‑proceduralnych, 
a nie merytoryczno ‑strategicznych. Jak napisali autorzy 
raportu „Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z roz-
wojowego dryfu?”: 

Bez wizji i odwagi polityka sprowadza się do księgowo-
ści i administrowania. Pozbawione skutecznego stra-
tegicznie zorientowanego przywództwa politycznego 
struktury urzędnicze, zwane potocznie biurokracją, 
autonomizują się, zastępując cele wiązane z intere-
sem publicznym własnymi celami. (s. 44)

Jak wiemy z różnorodnych diagnoz, jedna z tam bloku-
jących rozwój innowacyjności jest wybudowana mię-
dzy przedsiębiorstwami, a szkołami wyższymi. Potencjał 
uczelni, zwłaszcza w Małopolsce, jest wykorzystywany 
w niewystarczającym stopniu. Jeśli już dochodzi do trans-
feru wiedzy, to raczej na zasadzie indywidualnych kontak-
tów firm z pojedynczymi naukowcami. Generalnie bariery 

1  por. Seweryn Krupnik (2008). Działanie prorozwojowe? Studium 
działania 2.3 SPO – WKP z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii 
programu i analizy efektu netto. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska.

transferu wiedzy są wypunktowane i  skatalogowane2. 
Do dwóch najczęściej przywoływanych barier należą „mo-
dele mentalne” przedsiębiorców i naukowców oraz brak 
środków. Rozwiązaniem mają być 
więc szkolenia, które zmienią wza-
jemne postrzeganie i granty, które 
pozwolą na sfinansowanie współ-
pracy. Opisane bariery mają zna-
czenie, ale tylko poprzez interak-
cję z innymi przeszkodami. Fakt, 
że naukowcy i przedsiębiorcy 
patrzą na siebie przez pryzmat 
stereotypów może się okazać 
często przesądzający o  spo‑
sobie współpracy. Przyznajmy, 
że naukowcy często przecież się 

2  por. Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji 
otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopol-
skim (2009), badania prowadzone przez CEM dla Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego; Identyfikacja i ocena 
barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 
2.2 B MRPO „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R”, 
badania prowadzone przez CEAPP UJ dla Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego.

spóźniają i źle organizują swoją pracę. Przedsiębiorcy z ko-
lei nie wykazują odpowiedniego zrozumienia dla specyficz-
nego charakteru pracy naukowej.

Z  kolei same granty także nie 
rozwiążą problemu. W ostatnich 
latach młody, zdolny doktorant, 
zwłaszcza w dziedzinach wiedzy 
uznanych za najbardziej rokują-
ce, może wybierać z szerokiego 
wachlarza wysokich stypendiów. 
Doktoranci na niektórych wydzia-
łach mają takie możliwości sty-
pendialne, że mogę otrzymywać 
dużo wyższe wsparcie niż osoby 
ze stopniami naukowymi. Te sty-

pendia dość często wiążą się ze współpracą z przedsię-
biorstwami. Ogólnie, przypadki formalnej realizacji projek-
tów dla przedsiębiorstw, poprzez uczelnie, pojawiają się 
coraz częściej. Nadal jednak wynikają one z charyzmy na-
ukowców, a nie rozwiązań instytucjonalnych na uczelniach.

Przestańmy wspierać innowa cyjność tak, jak robiliśmy 
to do tej pory. Zamiast tego wprowadzajmy struktu‑
ralne zmiany, które ją uwolnią. Zwiększmy swobodę 
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działalności gospodarczej i dokonajmy strategicz‑
nych zmian na uczelniach. Klucz do zintensyfikowania 
transferu wiedzy znajduje się przede wszystkim w rękach 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz rektorów pol-
skich uczelni. Wydaje się, że zmiany powinny podążać 
w trzech wzajemnie powiązanych kierunkach:

 �  zwiększania legitymizacji różnorodności 
ścieżek rozwoju naukowego

Obecnie dobry naukowiec to najczęściej taki, który może 
prowadzić dużo zajęć (wersja podstawowa) lub/i dużo pu-
blikuje (wersja bardziej zaawansowana). Jeśli przy okazji 
realizuje projekty / współpracuje z przedsiębiorstwami, 
to niech sobie realizuje, ale bez szkody dla powyższych 
zadań.

 �  wzmacniania zarządzania strategicznego  
uczelniami

Jak powiedziała mi kiedyś pewna pani doktor z  jednego 
z najlepszych polskich uniwersytetów, na jej uczelni rządzi 
trójkąt kwestor ‑sekretarka ‑informatyk. Jeśli w tym trójką-
cie ktoś powie, że nie da się czegoś zrobić, to tak w isto-
cie jest. Nie mam wprawdzie pełnego przeglądu sytuacji 
na wszystkich polskich uczelniach, ale mam wrażenie, że nie 
jest to przypadek odosobniony.

 �  stwarzania bardziej przyjaznych warunków  
dla realizacji projektów badawczo‑
‑rozwojowych poprzez redefinicję roli uczelni

Otoczenie realizacji projektu na polskiej uczelni przypo-
mina często prowadzenie działalności gospodarczej w na-
szym kraju. Zbyt często udaje się pomimo tego, jak wygląda 
to otoczenie, a nie dzięki niemu. Być może warto byłoby 
więc wprowadzić pomiar otoczenia realizacji projektów 
na uczelniach przez analogię do rankingów typu „Doing 
Business”? Myślę, że wyniki takich badań dostarczyłyby 
przygnębiających wniosków.

Zmiany najlepiej wprowadzać w sytuacji, w której dostrzega-
ne jest widmo kryzysu. Wszystkie polskie uczelnie stoją przed 
jednym z największych wyzwań po 1989 roku: niżem demo-
graficznym. Intensyfikacja współpracy z przedsiębiorstwami 
jest jednym z możliwych sposobów na stawienie mu czoła.

Jeśli już musimy wspierać innowacyjność, pamiętajmy, 
że „mniej znaczy więcej”. Wybierzmy, w oparciu o rzetel-
ną diagnozę, swoje priorytety. Zrezygnujmy z działań po-
pularnych, ale bezużytecznych. Realizujmy te działania, dla 
których mamy mocne dowody, by sądzić, że doprowadzą 
do pożądanych efektów. Przeprowadźmy odważne, po-
głębione ewaluacje. Podnieśmy w ich wyniku użyteczność 
tego, co robimy.

Zarządzanie strategiczne jest uważane 
za jedną z najmłodszych koncepcji w na-
uce o zarządzaniu, chociaż liczy sobie 
już ponad czterdzieści lat. Jest ono za-
równo dziedziną wiedzy, jak i obszarem 
działalności praktycznej. W ramach tej 
koncepcji można wyodrębnić dwa po-
wiązane ze sobą procesy: projektowa-

nie strategii i wdrażanie strategii. Jednym z ważnych aspek-
tów zarządzania strategicznego jest aspekt instrumentalny 
znajdujący wyraz w bogatym zestawie metod i technik wy-
korzystywanych w poszczególnych etapach procesu zarzą-
dzania strategicznego.

Celem tego artykułu jest przedstawienie możliwości i uwa-
runkowań wykorzystania Technologicznych Map Drogo-
wych (Technology Roadmapping – TRM) w planowaniu 
rozwoju technologii.

Planowanie strategiczne –  
cechy i narzędzia

Nie ma powszechnie przyjętej definicji planowania strate-
gicznego. W literaturze przedmiotu identyfikujemy wiele 
podejść i definicji. Ogólnie ujmując planowanie strategicz-
ne ma na celu trwałe zabezpieczenie istnienia i rentowno-
ści organizacji. Jest procesem, w którym racjonalna analiza 
obecnej sytuacji i przyszłych możliwości oraz niebezpie-
czeństw prowadzi do sformułowania zamiarów, strategii, 
środków i celów, które ukazują, jak organizacja, poprzez 
optymalne wykorzystanie istniejących zasobów, podejmuje 

szanse1 stwarzane przez otoczenie. Zatem istotna cechą 
planowania strategicznego jest zwrócenie się organizacji 
ku jej specyficznemu otoczeniu.

A. Klasik2 wyodrębnia cechy planowania strategicznego 
próbując odpowiedzieć na trzy następujące pytania, które 
dotyczą:

 � podmiotu planowania strategicznego,
 � obiektu (przedmiotu) planowania strategicznego,
 � procedur i technik planowania strategicznego.

Zdaniem wielu teoretyków i praktyków planowania, istotną 
cechą podmiotu planowania strategicznego jest autonomia 
decyzyjna. Kierownictwo może inicjować proces tego pla-
nowania, poszukiwać efektywnych strategii wtedy, gdy dys-
ponuje realną autonomią decyzyjną. Chodzi tutaj o swobodę 
decyzji w tych sferach funkcjonowania organizacji, które 
mają decydujące znaczenie dla realizacji jej autonomicznych 
wartości i celów. Inną ważną cechą podmiotu planowania 
strategicznego jest jego kreatywność. U podstaw planowa-
nia strategicznego leżą ludzkie zdolności, wiedza i umiejęt-
ności, znajdujące oparcie w ukształtowanej lub kształtującej 
się kulturze organizacji. Planowanie strategiczne jest dzia-
łaniem koncentrującym się na aktywnym (kreatywnym) 
dostosowaniu organizacji do zmieniających się warunków 
zewnętrznych i wewnętrznych. Oczekiwanym efektem tego 
procesu jest integralny rozwój organizacji.

Drugie pytanie dotyczy odmienności sposobów widzenia 
samego obiektu planowania. Specyfika obiektu planowania 
strategicznego wyraża się w łączeniu zdarzeń zachodzą-
cych wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu. Ponadto 
planowanie strategiczne koncentruje się najsilniej na tych 

1  Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, 
Warszawa 1997, s. 27‑28.

2 Klasik A., Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993, s. 10.
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zdarzeniach i procesach, które charakteryzuje wysoki, 
z punktu widzenia organizacji, stopień niepewności i ryzy-
ka. Dzięki temu planowanie strategiczne stwarza możliwości 
udzielenia odpowiedzi na istotne dla podmiotu planującego 
pytanie: jak organizacja powinna ułożyć swoje związki z oto-
czeniem w aspekcie możliwości przetrwania, jak również 
rozwoju? Organizacja traktowana jest tutaj jako organiczna 
całość, a zarazem część systemu złożonego z niej samej i jej 
specyficznego otoczenia. Rozwiązania strategiczne jako pro-
dukty planowania strategicznego, mają charakter globalny.

Ostatnie pytanie związane jest ze specyfiką procedur i tech-
nik planowania strategicznego. Specyfika ta ściśle wiąże się 
z wymienionymi wyżej atrybutami podmiotu planowania 
oraz obiektu planowania. Autonomia i kreatywność wpły-
wają na dobór takich narzędzi, które pobudzają procesy 
twórczego myślenia. Narzędzia te oferują możliwość cią-
głego „uczenia się”. Natomiast interaktywność i globalność 
planowania strategicznego są cechami decydującymi o ukie-
runkowaniu procedur i narzędzi na penetrację otoczenia 
organizacji.

Istota planowania strategicznego może być rozpatrywana 
w kilku aspektach. M. Lisiński proponuje, aby były to nastę-
pujące aspekty badawcze3:

 �  aspekt rezultatowy, wyrażający się w postaci wytworu 
tego procesu, czyli strategii i jej konkretyzacji – planu 
strategicznego,

3   Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warsza-
wa 2004, s. 6.

 �  aspekt czynnościowy, sprowadzający się do wskazania 
kolejnych działań wykonywanych w ramach procesu 
planowania strategicznego,

 �  aspekt strukturalny, odzwierciedlający jego budowę, 
czyli poszczególne fazy czy kroki postępowania ba-
dawczego i funkcje (zadania) realizowane w ich toku,

 �  aspekt instrumentalny, opisujący techniki i metody 
wykorzystywane w toku postępowania badawczego.

Z punktu widzenia podjętego problemu dla nas szczególnie 
interesujący będzie aspekt instrumentalny wyrażający się ze-
stawem metod i technik wykorzystywanych w planowaniu 
strategicznym. Jednym z takich narzędzi są Technologiczne 
Mapy Drogowe.

Przewidywanie przyszłości 

Wykorzystywanie map drogowych jest związane z po-
jawieniem się koncepcji określanej jako foresight. Jest 
to koncepcja upowszechniona w latach 90. XX stule-
cia, w celu wskazania i oceny przyszłych potrzeb, szans 
i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospo-
darczym oraz przygotowania odpowiednich działań wy-
przedzających z dziedziny nauki, edukacji i techniki. Nie 
jest to prognozowanie bazujące na założeniu kontynu-
acji istniejących dotychczas tendencji w obszarze sta-
nowiącym przedmiot foresightu, lecz przede wszystkim 
próba przedstawienia wizji przyszłych, przypuszczalnych 
tendencji, które mogą się kształtować zupełnie inaczej 
niż to wynika z obecnych uwarunkowań. Projekty re-
alizowane w ramach koncepcji foresight służą badaniu 
możliwych, prawdopodobnych i preferowanych wersji 
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Rys. 1. TRM jako etap rozwoju planowania strategicznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Phaal, C.J.P. Farrukh, D.R. Probert, T ‑Plan ‑The Fast ‑Start to Technology Roadmapping: Planning Your 
Route to Success, Institute for Manufacturing, University of Cambridge, Cambridge, UK, 2001

przyszłości w ramach analizowanego obszaru w perspek-
tywie średnio‑ i długoterminowej.

Pojęcie „foresight” w języku angielskim oznacza przewidy-
wanie i nie ma jednowyrazowego polskiego odpowiedni-
ka. Najczęściej tłumaczy się je jako spojrzenie lub sięganie 
w przyszłość. Oznacza ono jednak spojrzenie w przyszłość 
polegające nie tylko na opracowaniu prognozy, ale zakłada 
również możliwość wpływania na bieg wydarzeń.

Wizja rozwoju na mapie drogowej

Jednym z przydatnych i bardzo często stosowanych narzę-
dzi w tym zakresie są Technologiczne Mapy Drogowe oraz 
metody scenariuszowe. Tworzenie (opracowywanie) map 
drogowych już od dłuższego czasu stanowi przydatne na-
rzędzie wspomagające planowanie w przedsiębiorstwach 
i zarządzanie technologią. Narzędzie to zostało powszech-
nie przyjęte w przemyśle (Willyard i McClees, 1987; Barker 
i Smith, 1995; Bray i Garcia, 1997; EIRMA, 1997; Groenveld, 
1997; Strauss et al., 1998)4. Ostatnio mapy drogowe są wy-
korzystywane w celu wsparcia krajowych i sektorowych ini-
cjatyw rozwojowych, na przykład: Semiconductor Industry 
Association (SIA) Technology Roadmap5. 

4   Martelli A., Scenario building and planning: state of the art and pro-
spects of evolution, Futures Research Quarterly Summer 2001, 
s. 55 ‑70.

5   Kostoff R.N., Schaller R.R., Science and Technology Roadmaps, 
IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 48, no. 2, 
May 2001, s. 132‑134.

Mapy drogowe są instrumentem przekazywania wizji roz-
woju wybranego obszaru zainteresowań na podstawie wie-
dzy i wyobraźni ekspertów (specjalistów) z danej dziedziny. 
Mówiąc bardziej konkretnie, mapa drogowa to plan wszyst-
kich etapów rozwoju określonego obszaru (np. technologii, 
produktu) w przyjętym horyzoncie czasu.

Uwzględniając nasze wcześniejsze rozważania, na rysun-
ku 1 przedstawiono TRM jako etap rozwoju planowania 
strategicznego.

Możemy zatem powiedzieć, że mapy drogowe są elastycz-
nym narzędziem wspomagającym planowanie strategiczne, 
które współcześnie jest wykorzystywane w wielu sektorach 
i dziedzinach działalności. W początkowym okresie było 
wykorzystywane w prognozowaniu rozwoju technologii 
(stąd też nazwa Technology Roadmapping). Wraz z upły-
wem czasu zaczęto to podejście wykorzystywać w innych 
sektorach działalności gospodarczej, a następnie również 
administracji publicznej.

Koncepcja ta jest na tyle elastyczna, że znajduje zastosowa-
nie w różnych obszarach i organizacjach dla realizacji różno-
rodnych celów. Elastyczność ta zaowocowała nie tylko coraz 
większą liczbą obszarów, w których narzędzie znajdowało 
zastosowanie, ale również różnorodnością graficznej pre-
zentacji. Rysunek 2 zawiera zestawienie obszarów, w któ-
rych mapy drogowe są wykorzystywane oraz przedstawia 
graficzne formy prezentacji analizowanego problemu.

Przedstawiona na rysunku 2 różnorodność obszarów zasto-
sowania jak również form prezentacji powoduje, że wyko-
rzystywanie tego narzędzia wymaga wyboru odpowiedniego 
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Planowanie
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zasobów wiedzy
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Planowanie
procesów

Planowanie
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Rys. 2. Obszary zastosowania map drogowych i formy prezentacji

Źródło: R. Phaal, C.J.P. Farrukh, D.R. Probert, Technology Roadmapping – A planning framework forevolution and revolution, Institute 
for Manufacturing, University of Cambridge, Cambridge, UK, 2003.
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Mapy drogowe są instrumentem 
przekazywania wizji 

rozwoju wybranego obszaru 
zainteresowań na podstawie 

wiedzy i wyobraźni ekspertów 
z danej dziedziny.

podejścia w zależności od specyfiki obszaru, misji i celów 
organizacji, dostępu do informacji, posiadanych zasobów. 
Często też proponowana forma mapy drogowej jest połą-
czeniem dwóch lub więcej form przedstawionych powyżej.

W obszarze prognozowania rozwoju technologii najczę-
ściej wykorzystywane są mapy drogowe w postaci wie-
lowarstwowej przedstawiające jej 
rozwój w perspektywie czasowej 
z uwzględnieniem rozwoju pro-
duktów i usług, możliwości ryn-
kowych, programów badawczo‑
‑rozwojowych, zasobów (zob. 
rys. 3).

Powyższy przykład mapy drogowej 
przedstawia drogi technologicz-
ne służące opracowaniu nowych 
produktów w kontekście oczekiwań rynkowych oraz we-
wnętrznych możliwości (zasobów). Oś pozioma przedsta-
wia horyzont czasowy, kamienie milowe oraz ewentualnie 
wydarzenia z przeszłości. Natomiast na osi pionowej przed-
stawione są warstwy związane ze strukturą analizowanego 
przedsięwzięcia.

Uniwersalne narzędzie

Dynamiczny rozwój koncepcji i podejść do zarządzania 
i planowania strategicznego jako obszarów wiedzy oraz 
działalności praktycznej wymaga ciągłego doskonalenia 
instrumentarium, które będzie umożliwiało skuteczną reali-
zację zadań i czynności przedstawianych w różnych mode-
lach zarówno zarządzania, jak i planowania strategicznego. 

Technologiczne Mapy Drogowe były wykorzystywane naj-
pierw do prognozowania rozwoju technologii. Wraz z roz-
wojem koncepcji i metodologii coraz częściej zaczęto wy-
korzystywać to narzędzie w organizacjach gospodarczych 
funkcjonujących w różnych sektorach. Znajduje również 
zastosowanie w racjonalizacji polityki inwestowania środ-
ków publicznych w przedsięwzięcia badawczo ‑rozwojowe.

W  latach 2009 ‑2010 Krakowski 
Park Technologiczny realizował 
projekt pt. Perspektywa technolo-
giczna Kraków ‑Małopolska 2020. 
Jego celem było wybranie 10 tech-
nologii przyszłości, które będą od-
grywały kluczową rolę w rozwo-
ju województwa małopolskiego. 
Wśród tych 10 najbardziej obiecu-
jących technologii znalazła się tech-

nologia Bezdotykowy interfejs komputerowy (BIK)6. Opra-
cowywanie planów wspierających rozwój wspomnianej 
technologii jest realizowane w ramach projektu Broker in-
nowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowo-
czesnej gospodarki Małopolski. Podczas prac warsztatowych 
z ekspertami wskazano kluczowe obszary zastosowań tech-
nologii BIK. Jednym z tych obszarów są tzw. Technologie 
Inteligentnych Miast (Smart Cities). Koncepcja Inteligent-
nych Miast jest kojarzona przede wszystkim z problemem 

6  Eksperci przyjęli następującą definicję technologii BIK: Bezdotykowy 
interfejs komputerowy (BIK) to umowna nazwa dla sposobu komunika-
cji z maszyną, która pozostawia człowiekowi wolne ręce. Obejmuje to 
wszystkie sposoby interakcji  z maszyną inne niż klawiatura, myszka 
lub ekran dotykowy.
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Rys. 3. Wielowarstwowa mapa drogowa rozwoju technologii

Źródło: opracowanie własne na podstawie Phaal R., Farrukh, C.J.P. and Probert, D.R., Technology management tools: generalization, integration 
and configuration, International Journal of Innovation and Technology Management, 3 (3), 2006, s. 6.

przyszłości energetyki w Unii Europejskiej oraz realiza-
cją pakietu klimatycznego. Ma ona jednak zdecydowanie 
szersze znaczenie. Idea ta oznacza planowanie rozwoju 
miast w taki sposób, aby żyło się w nich przyjemniej, le-
piej, łatwiej, a zarazem ekonomiczniej. Inteligentne Miasto 
oznacza również wdrażanie efektywnych instrumentów 
i koncepcji zarządzania opartych na współpracy władz 
i mieszkańców. Tak więc idea ta ma nie tylko charakter 
stricte techniczny, ale również oznacza wykorzystywanie 
innowacji w sferze zarządzania.

Koncepcja Smart Cities rozwija się na podstawie kombinacji 
zawartych w sześciu następujących dziedzinach7:

1.  Smart Economy – Inteligentna ekonomia  
(konkurencyjność).

2.  Smart Mobility – Inteligentny transport  
(transport i ICT).

3.  Smart Environment – Inteligentne środowisko  
(zasoby naturalne).

4.  Smart People – Inteligentni ludzie  
(kapitał społeczny i ludzki).

5. Smart Living – Inteligentne mieszkanie (poziom życia).

6.  Smart Governance – Inteligentne zarządzanie  
(uczestnictwo).

Jednym z efektów prac ekspertów w ramach projektu Bro-
ker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu 
nowoczesnej gospodarki Małopolski, będzie przygotowanie 
mapy drogowej dla rozwoju technologii BIK oraz dla po-
szczególnych kluczowych obszarów zastosowań. Opraco-
wana i przedstawiona, za pomocą mapy drogowej, wizja 
rozwoju idei „Smart Cities” ma służyć efektywnemu wyko-
rzystaniu środków w kształtowaniu funkcjonowania miast 
tak, aby charakteryzowały się one prawidłowym i efektyw-
nym funkcjonowaniem instytucji publicznych, rozwojem 
przedsiębiorczości, efektywną infrastrukturą komunikacyj-
ną, telekomunikacyjną i informatyczną, wspieraniem dzia-
łalności kulturalnej i rozrywkowej oraz bezpieczeństwem.

7 www.smart‑cities.eu
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Szybkie zmiany zachodzące w świecie 
wymagają nieustannego rozwoju, two-
rzenia innowacyjnych rozwiązań oraz 
inwestowania w nowe technologie. Nie 
można już sobie wyobrazić prowadze-
nia działalności gospodarczej bez ciągłe-
go poszukiwania nowych sposobów jej 
funkcjonowania i wdrażania innowacji, 

tak na płaszczyźnie produkcyjnej, jak i organizacyjnej czy 
handlowej. Innowacyjność na poziomie naszego kraju po-
zostawia wiele do życzenia i Polsce bardzo trudno jest nad-
robić stale utrzymujące się opóźnienie w stosunku do świa-
towych liderów w zakresie innowacji. W lutym 2012 roku 
Komisja Europejska (KE) opublikowała coroczny raport 
na temat wyników innowacyjności (European Innovation 
Scoreboard Report 2012), który pokazuje postępy krajów 
Wspólnoty Europejskiej w zakresie innowacyjności. Mimo 
wielu pozytywnych zmian, jakie zachodzą w państwach 
członkowskich, Unia Europejska (UE) nadal pozostaje w tyle 
za największymi światowymi innowatorami, takimi jak USA, 
Japonia czy Korea Południowa. Zestawienie powstało na po-
stawie 25 różnych wskaźników. Komisja Europejska wzięła 
pod uwagę przede wszystkim wsparcie rządowe dla sek-
tora badawczo ‑ rozwojowego, rozwój zasobów ludzkich, 
udział firm w tworzeniu innowacji oraz to, czy widoczny jest 
wzrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnych technologii 
i produktów. Ranking przygotowywany przez KE podzie-
lił państwa należące do Unii Europejskiej na cztery grupy. 
W pierwszej – tzw. liderów innowacji – znalazły się: Dania, 
Finlandia, Niemcy oraz Szwecja, czyli państwa z wynika-
mi znacznie przekraczającymi średnią unijną wyliczoną dla 
wszystkich 27 członków Wspólnoty. Drugą grupę stanowią 
kraje doganiające liderów, które osiągają wyniki zbliżone 

do średniej unijnej. Polska znala-
zła się w tym zestawieniu w trze-
ciej grupie tzw. umiarkowanych 
innowatorów, którzy osiągnęli 
wyniki niższe niż średnia dla UE. 
Do tego grona należą również; 
Chorwacja, Czechy, Grecja, Hisz-
pania, Malta, Portugalia, Słowacja, 
Węgry, Włochy. Ostatnią grupą 
państw są innowatorzy o skrom-
nych wynikach.

Według tegorocznego unijnego raportu wyników innowa-
cyjności niemal wszystkie państwa członkowskie zwiększyły 
poziom swojej innowacyjności. Jednak tempo jej wzrostu 
spada i UE nie jest w stanie nadrobić opóźnienia w stosun-
ku do światowych liderów innowacji. Tegoroczne wyniki 
stanowią wyraźny sygnał, że Unia musi zintensyfikować 
wysiłki w celu zwiększenia innowacji, jeśli chce pobudzić 
lub przynajmniej utrzymać swoją konkurencyjność. Raport 
jest częścią strategii UE na rzecz stworzenia „Unii innowa-
cji”, która ma wspomagać przedsiębiorców w przekształ-
caniu ich pomysłów w produkty i usługi. Dlatego innowa-
cje – i usuwanie przeszkód uniemożliwiających dobrym 
pomysłom zaistnienie na rynku – znajdują się w centrum 
unijnej uwagi i podejmowanych wysiłków na rzecz wzrostu 
gospodarczego.

Również w naszym kraju podejmuje się wiele inicjatyw 
na rzecz wzrostu innowacyjności. Mimo, że jako kraj Pol-
ska w rankingach innowacyjności lokuje się na odległych 
miejscach, to jako naród – jak podaje „Raport o innowacyj-
ności Polskiej Gospodarki 2011” – mamy nad innymi nacjami 
wiele przewag, na których możemy budować nasz sukces. 
Przywoływany raport wymienia kilka mocnych stron Polski, 
wspierających innowacyjność, które pokazują, że jesteśmy 
naprawdę ciekawym narodem i tkwi w nas ogromny poten-
cjał. Nasze przewagi, to między innymi: przedsiębiorczość, 
umiejętność zrobienia „czegoś z niczego”, chęć i zdolność 

JADWIGA WIDZISZEWSKA*

Innovator Małopolski – tytuł z prestiżem
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Konkurs  
„Innovator Małopolski”,  

poprzez wyróżnianie dobrych 
praktyk, pragnie promować 

nowatorskie podejście 
do biznesu i jednocześnie 

kreować wizerunek naszego 
regionu, jako miejsca 

przyjaznego innowacjom 
i nowym technologiom.

do społecznego angażowania się, coraz większa kreatywność 
kobiet oraz coraz bardziej zaradna i odnosząca międzyna-
rodowe sukcesy młodzież. Drzemiący w nas potencjał na-
leży jednak obudzić i rozwijać. Taki właśnie cel – wyszuki-
wania, a następnie oceniania i promowania innowatorów 
wśród przedsiębiorstw z Małopolski 
– postawiło sobie Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Krakowskiej 
organizując, wraz z samorządem wo-
jewództwa małopolskiego, konkurs 
„Innovator Małopolski”, który już 
na dobre wpisał się na  listę wyda-
rzeń Województwa Małopolskiego.

„Innovator Małopolski”, organizo-
wany już od siedmiu lat, ma na celu 
wskazanie najbardziej innowacyj-
nego przedsiębiorstwa Małopolski. 
Ideą tego przedsięwzięcia jest: pro-
mocja innowacyjności w działalno-
ści gospodarczej w województwie małopolskim, wspie-
ranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw 
wdrażających innowacyjne rozwiązania, poprawa wizerun-
ku regionu i jego firm poprzez promocję dobrych przykła-
dów. Do konkursu, wspieranego przez Komisję Europejską, 

mogą przystąpić firmy w trzech kategoriach: mikro ‑, małe 
oraz średnie przedsiębiorstwo, posiadające siedzibę na te-
renie województwa małopolskiego i mogące poszczycić 
się sukcesami w opracowywaniu i/lub wdrażaniu nowych 
technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usłu-

gowych, marketingowych czy orga-
nizacyjnych. W realizację konkursu 
włączył się Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego, a hono-
rowy patronat obejmuje corocznie 
rektor Politechniki Krakowskiej, mar-
szałek Województwa Małopolskiego, 
wojewoda Małopolski, minister go-
spodarki oraz prezes Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs od początku cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem i nie 
znalazł sobie równych w regionie. 
Z roku na rok przybywa współza-

wodniczących o miano najbardziej innowacyjnej firmy re-
gionu, co powoduje, że rywalizacja w konkursie jest coraz 
ostrzejsza, a poziom uczestniczących w nim firm coraz 
wyższy. Do „Innovatora Małopolski 2012” zgłosiło się 47 
firm z województwa małopolskiego. Jednak we wszystkich 

Laureaci i finaliści konkursu podczas uroczystej gali wręczenia nagród „Innovator Małopolski 2011”. Fot. Centrum Transferu Technologii PK

dotychczasowych edycjach wzięły udział już 234 firmy, które 
podążając za najnowszymi trendami prężnie rozwijają swoją 
działalność. Dotychczasowa liczba uczestników konkursu 
pozwala utwierdzić się w przekonaniu, że województwo 
małopolskie jest ważnym ośrodkiem innowacyjnej myśli 
i nowoczesnego podejścia do prowadzenia działalności go-
spodarczej. Wszystkie zgłaszające się firmy mają na swoim 
koncie unikatowe na skalę Polski, Europy czy świata roz-
wiązania technologiczne czy produkty, a konkurs „Inno-
vator Małopolski” jest doskonałą formą popularyzacji firm 
niedużych pod względem zatrudnienia, ale wielkich jeśli 
chodzi o rozwój nowoczesności i konkurencyjności na glo-
balnym rynku. O laur „Innovatora Małopolski” starają się 
firmy z różnych dziedzin, takich jak: budownictwo, obszar 
energetyki wiatrowej, wodnej czy solarnej, sektor informa-
tyczny, sektor ochrony zdrowia, sektor kosmetyczny, auto-
matyka i wiele innych. Na wykresie obok zaprezentowano, 
w przekroju branżowym, firmy biorące udział w konkursie 
w latach 2006 ‑2011.

Organizacja konkursu odbywa się w dwóch etapach i opiera 
w bardzo dużej mierze na opiniach niezależnych ekspertów 
branżowych. Pierwszy etap to nadsyłanie przez uczestników 
deklaracji uczestnictwa oraz arkuszy prezentacji, w których 
kandydaci opisują swoje osiągnięcia w dziedzinie innowa-
cji oraz własne innowacyjne produkty lub usługi, za któ-
re pragnęliby otrzymać wyróżnienie. Następnie Kapituła 
Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele nauki, 
władz samorządowych i jednostek otoczenia biznesu, ocenia 
wartość nadesłanych materiałów i typuje firmy do dalszej 
rywalizacji. Na tym kończy się pierwszy etap konkursu. 
W drugim zasadniczą kwestią jest przeprowadzenie wśród 
współzawodniczących firm audytu, podczas którego nieza-
leżni audytorzy oceniają parametry mające wpływ na inno-
wacyjność technologii, produktów lub usług. Każda firma 
jest oceniana przez dwóch audytorów. Jeden z nich jest 
specjalistą merytorycznym w danej dziedzinie, drugi zaś 
ekspertem w obszarze innowacyjności i transferu techno-
logii. Podczas audytów ocenie poddawane są w szczegól-
ności parametry decydujące o innowacyjności przedsiębior-
stwa, innowacyjność zgłoszonego produktu lub technologii, 
a także kultura innowacyjności firmy. Na podstawie opinii 
audytorów oraz po wnikliwej analizie działalności firmy 
i zgłoszonego produktu czy technologii, Kapituła Konkursu 
wyłania nominowanych do nagrody głównej i ewentualnie 
przyznaje wyróżnienia. Kapituła Konkursu docenia obok 
innowacyjności zgłoszonych technologii i produktów rów-
nież aspekt rozwiązań społecznych, ich prostotę i moż-
liwość wszechstronnego zastosowania w praktyce. Rok 
rocznie nagrody są przyznawane przede wszystkim tym, 
którzy nie boją się ryzykować i potrafią być kreatywni. Na-
gradzane są różnorodne technologie i produkty. W jednej 
z edycji tytuł Innowatora otrzymała firma za wysokospecja-
listyczną technologię diagnostyki genetycznej predyspozycji 
do raka skóry – czerniaka. Innym razem jednym z laureatów 

została piekarnia, która co prawda wykorzystuje tradycyj-
ną recepturę wypieku chleba, ale zastosowała nową tech-
nologię, dzięki której jej produkt stał się lepszy, zdrowszy 
i smaczniejszy.

Tytuł „Innovator Małopolski” przyznawany jest w każdej 
kategorii współzawodniczących przedsiębiorstw, a więc mi-
kro ‑, małych i średnich przedsiębiorstw. Zwycięzcy konkur-
su otrzymują dyplom i tytuł innowatora z prawem do wy-
korzystywania logo konkursu przez dwa lata. Mają również 
zapewniony udział jako wystawcy podczas Małopolskich 
Targów Innowacji, udział w konferencji prasowej oraz sze-
roką promocję w mediach regionalnych, krajowych oraz za-
granicznych. Dla samych uczestników największe znaczenie 
ma jednak prestiż konkursu i  jego rozpoznawalna marka, 
będąca synonimem innowacyjnej i prężnej firmy, która staje 
się stabilnym i godnym zaufania partnerem biznesowym, tak 
na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Finaliści i laureaci 
konkursu z poprzednich lat przyznają, że możliwość legity-
mowania się tytułem „Innovator Małopolski” przekłada się 
bezpośrednio i pośrednio na zaufanie, jakim obdarzają pro-
dukty i technologie przyszli inwestorzy oraz klienci. Wiedzą 
również doskonale, że innowacyjność, to synergia wiedzy, 
przedsiębiorczości, przemyślanych regulacji gospodarczo‑
‑prawnych i powszechnej kultury kreatywności.

Konkurs „Innovator Małopolski” poprzez wyróżnianie do-
brych praktyk pragnie promować nowatorskie podejście 
do biznesu i  jednocześnie kreować wizerunek naszego 
regionu, jako miejsca przyjaznego innowacjom i nowym 
technologiom.

Inne 
9%

Zdrowie i żywność 
9%

Przemysł 
16%

Środowisko 
22%

Wiedza i komunikacja 
44%

Wykres: Uczestnicy konkursu IM 2006 ‑2011 wg branż  
(źródło: CTT PK)



*  Rusłana Krzemińska, ekspert ds. Innowacji,  
Jagiellońskie Centrum Innowacji.
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Tytuł „Innovator Małopolski 2006” otrzymała:
w kategorii przedsiębiorstwo mikro firma Katalizator Sp. z o.o. za produkcję katalizatorów platynowo ‑tlenkowych do utleniania 

lotnych związków organicznych

w kategorii przedsiębiorstwo małe firma AdRem Software Sp. z o.o. za produkt NetCrunch do zarządzania i monitorowania 
sieci komputerowych

w kategorii przedsiębiorstwo średnie firma Farmina Sp. z o.o. za opracowanie preparatu ziołowego Pycnocard

wyróżnienie firma GridwiseTech Sp. z o.o. za umiejętność komercjalizacji wyników badań naukowych

wyróżnienie firma Gomibud Sp. z o.o. za konsekwencję we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych

Tytuł „Innovator Małopolski 2007” otrzymała:
w kategorii przedsiębiorstwo mikro firma ELFRAN Franciszek Ścisłowicz za Obrotowy Kolektor Słoneczny ELFRAN – Revolution

w kategorii przedsiębiorstwo małe firma TM Technologie Sp. z o.o. za system do monitorowania oświetlenia awaryjnego DATA ‑S 

w kategorii przedsiębiorstwo średnie firma ASPEL S.A. za system rehabilitacji kardiologicznej ASTER 

wyróżnienie firma Laboratorium „LRM” dr inż. Roman Martyna za umiejętność komercjalizacji wyników 
badań naukowych

wyróżnienie HMS Sp. z o.o. za konsekwencję we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych.

wyróżnienie firma P.P.U.H. Patrycja & Paweł Zofia Rydzyk – specjalne wyróżnienie Komisji Konkursowej 

Tytuł „Innovator Małopolski 2008” otrzymała:
w kategorii przedsiębiorstwo mikro firma Mobile Experts Sp. z o.o. za opracowanie i wdrożenie mobilnego podpisu elektronicz-

nego Mobile PKI (mPKI)

w kategorii przedsiębiorstwo małe firma Zakłady Aparatury Pomiarowej „KWANT” Sp. z o.o. za system kontroli procesu spalania 
pyłu węglowego w kotłach energetycznych

w kategorii przedsiębiorstwo średnie firma Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. za technologię kompleksowego uniesz-
kodliwiania utleniacza paliwa rakietowego

wyróżnienie firma Innowacja Polska Sp. z o.o. za konsekwencję w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań

Tytuł „Innovator Małopolski 2009” otrzymała:
w kategorii przedsiębiorstwo mikro firma BioTe21 za technologię diagnostyki genetycznej predyspozycji do raka skóry – czerniaka

w kategorii przedsiębiorstwo małe firma Węc – Twój Jubiler za technologię projektowania i wykonawstwa biżuterii

w kategorii przedsiębiorstwo średnie Drukarnia Narodowa za koedukacyjną książkę dla osób słabo widzących i niewidomych

wyróżnienie firma Brevis za konsekwencję we wdrażaniu innowacji autorom technologii nawiewników 
powietrza zastosowanych w produkcji i montażu okien

Tytuł „Innovator Małopolski 2010” otrzymała:
w kategorii przedsiębiorstwo mikro firma Inotec Sp. z o.o. za technologię wytwarzania progu przeciwzalewowego

w kategorii przedsiębiorstwo małe firma Przedsiębiorstwu Wdrożeniowemu PRO ‑SERVICE Sp. z o.o. za technologię wytwarzania 
dwugazowego garażowego detektora DUOmaster CO/LPG (małe)

w kategorii przedsiębiorstwo średnie Firma Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o. o. za kompleksową technologię 
wytwarzania – metodą odlewniczą – monoblokowych krzyżownic oraz innych elementów dla 
rozjazdów szynowych nowego rodzaju ze staliwa o strukturze bainitycznej

wyróżnienie firma Intergeo Real Estate Development Sp. z o.o. za szeroki potencjał aplikacyjny Systemu 
drogowego Dura ‑Track

wyróżnienie firma WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. za konsekwencję we wdrażaniu rozwiązań inno-
wacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Tytuł „Innovator Małopolski 2011” otrzymała:
w kategorii przedsiębiorstwo mikro firma DODD ‑INWEST sp. z o.o. – za OZO – naturalne kosmetyki z ozonowaną oliwą 

(bez parabenów)

w kategorii przedsiębiorstwo małe firma NeoStrain sp. z o.o – za system INSPECTOR – kompleksowe monitorowanie pracy 
konstrukcji budowlanych za pomocą czujników

w kategorii przedsiębiorstwo średnie firma SELVITA SA – za SEL24 – innowacyjną grupę związków o potencjale 
przeciwnowotworowym

wyróżnienie firma KSI.pl sp. z o.o. – za konsekwencję w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 
w przedsiębiorstwie 

Tabela. Prezentacja nagrodzonych firm w konkursie „Innovator Małopolski” w latach 2006 ‑2011 (źródło: CTT PK)

Czas sprzyja innowacyjności. Obecnie 
nie ma chyba frazy eksploatowanej bar-
dziej, aniżeli „innowacyjność”. Czy mam 
prawo się na to złościć, koordynując 
szereg działań centrum o takim profi-
lu? Jaki miałoby to sens? Parafrazując, 
granice języka są granicami świata1, nie-
chaj więc zwrot ten dalej wyznacza pole 

działania, które dla mnie przybiera formę inną od stereoty-
powych. Innowacyjność rozumiem bowiem jako inwesto-
wanie w branżę life science. Masowe powstawianie Parków 
Technologicznych pokazało, że liczy się przede wszystkim 
branża IT. Główny nurt zawsze miał się dobrze. Ale, czy nie 
innowacyjną postawą było właśnie, aby z tego nurtu wyjść 
i zwrócić się w kierunku nieznanego, acz bardzo dobrze 
rokującego? Na horyzoncie pojawiły się nauki przyrodnicze 
(life science) – kolejna fraza używana nader często, również 
pełna polisemii, o niejednoznacznym kształcie. Trzeba było 
z tego materiału ulepić konkret. Stworzyć warunki optymal-
ne do rozwoju, tak ideowego, jak i ekonomicznego. Udało 
się. Małopolska ma swoje Centrum Innowacji – Jagiellońskie 
Centrum Innowacji (JCI), należałoby dodać. Postawiliśmy 
na life science.

Semantyka pojęć nam bliskich jest nieostra. Tak innowacyj-
ność, jak i branża life science pozostawiają spory margines to-
lerancji. Ich elastyczność odzwierciedla jednak naszą posta-
wę. Bycie elastycznym jest nam bliskie od początku, bowiem 
to my, nie środowisko, dostosowywaliśmy się do warunków, 
chcąc wyssać z nich to, co najcenniejsze, przy jednocze-
snym założeniu stworzenia lepszej rzeczywistości. Brzmi 

1 Wittgenstein L., Traktat logiczno ‑filozoficzny, Wiedeń 1967

utopijnie? Podobnie jak historie o odnalezieniu cudownego 
leku przeciwnowotworowego chociażby. Bodziec do dzia-
łania zawsze winien być związany z ideą. Nie rozwinie się 
jednak ona na gruncie jej niesprzyjającym. Trafiliśmy dobrze 
– kapitał ludzki w Małopolsce, wraz z tendencjami rozwojo-
wymi regionu pozwoliły nam na poszerzanie pola działania.

Innowacyjność jest owocem postępu. Nie o samej idei po-
stępu należy jednak mówić w odniesieniu do branży life 
science. Determinantami innowacyjności są intuicja i odwa-
ga, bez których nie ruszylibyśmy z miejsca.

W filozofii termin „intuicja” odnosi się do natychmiastowego 
zrozumienia jakiejś idei, bez jakiegokolwiek jej analizowa-
nia. Język potoczny nieco pojęcie wypacza, czyniąc z nie-
go narzędzie metapoznania, odzwierciedlającego wiedzę 
lub przekonania ludzi na temat własnych stanów i proce-
sów poznawczych. Intuicje osoby rozwiązującej problem 
są w pewnym sensie analogiczne do posiadania wiedzy. 
W klasycznym paradygmacie poczucia posiadania wiedzy 
badanej osobie zadaje się pytanie: „Czy warto inwestować 
w branżę life science?” Jeśli nie następuje odpowiedź, prosi 
się tę osobę o ocenę prawdopodobieństwa rozpoznania 
przez siebie prawidłowej odpowiedzi. Poprawność tych 
przewidywań weryfikuje wymagający sędzia – czas. Póki 
co, zdaje się on działać na naszą korzyść. Jedną z podsta-
wowych różnic między metapoznaniem w zakresie pamięci 
i w zakresie rozwiązywania problemów jest fakt, że o ile 
mechanizmy poczucia posiadania wiedzy są stosunkowo 
dobrze znane, o tyle metamechanizmy wydają się wciąż 
bardzo mgliste. Celem artykułu nie jest badanie abstraktu, 
jakim może wydawać się intuicja, lecz opis naszego działania 
w oparciu o intuicję.

Mówić rozsądnie możemy jedynie o  intuicjach zwerbali-
zowanych – o nabywaniu i żywieniu przekonań niezwer-
balizowanych wypowiadać można się tylko metaforycz-
nie. Z drugiej strony, badania prowadzone od kilkunastu 
lat w sektorze drobnej przedsiębiorczości wskazują na 

RUSŁANA KRZEMIŃSKA*

Intuicja i odwaga jako determinanty  
innowacyjności
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Stawiając na life science, 
stawiamy na przyszłość, daleko 

nam jednak do futurologii, 
bliżej natomiast do przyjęcia 

postawy odwagi, która łączy się 
z wyborem alternatywnych nisz, 

czy też specjalizacji 
strategicznej.

stosowanie w małych podmiotach skrajnie uproszczonego 
trybu przygotowania i podejmowania decyzji inwestycyj-
nych. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w pro-
cesach decyzyjnych związanych z działalnością inwestycyjną 
jest intuicja właścicieli przedsiębiorstw. Sporadycznie wy-
korzystywane są w tym zakresie narzędzia matematyczno‑
‑statystyczne. Zasadniczą przyczyną tego jest szeroko pojęta 
słabość małych przedsiębiorstw – niedostatek kapitału, fa-
chowej kadry menedżerskiej i czasu. Na słabość tę nakłada 
się mentalność przedsiębiorców konsekwentnie budujących 
wizję swojej osoby jako specjalisty 
o wysokich umiejętnościach i kom-
petencjach2. Jednak intuicja tym ra-
zem przyczyniła się do osiągnięcia 
sukcesu. Jagiellońskie Centrum In-
nowacji powstawało w przekona-
niu, że warto opuścić bezpieczny 
grunt i przenieść się na tereny dzie-
wicze, jakimi było dla nas life scien-
ce. Nie należy budować opozycji 
pomiędzy racjonalnością, a irracjo-
nalnością. Intuicja jest jedną z dróg 
do innowacyjności. Co więcej, jest 
też bardziej od analitycznego rozumowania komplementar-
na z innowacją. Intuicja nie jest procesem, który zachodzi 
niezależnie od analizy; obydwa te procesy są raczej istotny-
mi, komplementarnymi składnikami skutecznych systemów 
podejmowania decyzji. Nowe pomysły rodzą się w umyśle, 
który organizuje doświadczenia, fakty i relacje, aby dostrzec 
ścieżkę, która dotychczas nie była uczęszczana. Gdzieś na tej 
niewydeptanej ścieżce intuicja dokonuje syntezy wielu lat 
uczenia się i doświadczeń, przekształcając je w natychmia-
stowy błysk. Co ciekawe, badania przeprowadzone przez 
Charlesa Forda wykazały, że w postawie wobec podejmo-
wania decyzji być może najbardziej charakterystyczną cechą 
odróżniającą osoby kierujące się intuicją od innych jest skłon-
ność tych pierwszych do podejmowania decyzji w dużym 
stopniu ryzykownych. Tak należałoby rozumieć wsparcie, 
jakiego w momentach decyzyjnych udzieliła intuicja Jagiel-
lońskiemu Centrum Innowacji.

Intuicja jest najczęściej wykorzystywana w sytuacjach deficy-
tu informacyjnego. Podejmowanie decyzji w takich okolicz-
nościach w naturalny sposób implikuje ryzyko. Japończycy, 
prekursorzy innowacyjnego myślenia, „(…) przedkładają 
intuicję nad myślenie logiczne, czym różnią się od amerykań-
skich studentów MBA, a nawet od japońskich adeptów za-
rządzania (intuicja przychodzi z wiekiem i doświadczeniem). 
Ogólnie rzecz biorąc, Japończycy podejrzliwie odnoszą się 

2  Halina Henzel, Decyzje w działalności inwestycyjnej – uwarunkowania, 
metody, efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 
2007

do nadmiaru logiki”.3 Czyż to nie wystarczający powód, aby 
z intuicji nie rezygnować? Dodatkowo intuicja wspiera każde 
działanie negocjacyjne, łącznie z tym, podczas którego uznać 
należało pierwszeństwo danej branży. Wszak negocjacja jest 
procesem złożonym, w czasie którego uwaga, intuicja i my-
śli muszą być bardzo zmobilizowane. Trzeba być zdolnym 
do szybkiego reagowania na każdą zmianę postawy, nową 
propozycję, nowe wymagania klienta. Jeszcze przed nego-
cjacją, w fazie przygotowawczej, trzeba ustalić indywidual-
nie lub w zespole dla każdej hipotetycznej propozycji : to, 

czego nie możemy zaakceptować, 
to, co możemy zaakceptować jako 
minimum, to, na co możemy mieć 
nadzieję, to, o co będziemy pro-
sić, to, o co nie powinniśmy prosić. 
W ostateczności jednak, nie istnieją 
żadne autorytatywne źródła wie-
dzy, żadne „źródło” bowiem nie 
jest niezawodne. Wszystko jest 
mile widziane jako źródło inspira-
cji, także „intuicja”, zwłaszcza gdy 
podsuwa nam nowe problemy i ich 
rozwiązania. Ale nic nie jest nie-

zawodnym czy bezpiecznym źródłem. Wszyscy jesteśmy 
omylni. Pytanie tylko, w jakim zakresie.

Innowacyjność ponownie poszerzyła swoje pole semantycz-
ne. Tym razem wykazaliśmy, że – prócz branży – innowacyj-
ny był sam sposób dochodzenia do jej wyboru. Zadziałała 
intuicja generatywna, twórcza, ale nie zawsze czytelna dla 
wszystkich. Zbiór reguł normatywnych bardzo często sta-
nowi pewnego rodzaju receptę czy przepis na sukces. Pro-
ste analizy nakazywały inwestować we wspomnianą branżę 
IT. Intuicja wybiegała poza ten schemat, wskazując na nauki 
przyrodnicze, w dużej mierze utylitarne i aksjologiczne. 
Na pewno mniej typowe. Sama intuicja to jednak nie wszyst-
ko. Muszą się także pojawić odwaga i wola. Bez nich intuicja 
pozostałaby wyłącznie w stanie permanentnej potencji. Nie 
jest celem samym w sobie posiłkowanie się postawą odwagi 
jako taką. Wola, będąca jej przejawem, lepiej dopasowuje 
się do dokonanej analizy. Szeroki wymiar kwestii woli po-
zwala na rozumienie jej jako ludzkiej zdolności umysłowej 
skierowanej ku przyszłości. W tym sensie odmienna jest ona 
od pamięci, która kieruje nas ku czasom minionym.

Stawiając na life science, stawiamy na przyszłość, daleko nam 
jednak do futurologii, bliżej natomiast do przyjęcia postawy 
odwagi, która łączy się z wyborem alternatywnych nisz, czy 
też specjalizacji strategicznej. Life science jest tą dziedziną, 
która wyróżnia się wciąż na tle obranych strategii innowacyj-
nych, tak w Małopolsce jak i w kraju. Brzmi całkiem nieźle, 

3  Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004

biorąc pod uwagę fakt, że w ujęciu ewolucyjnym najostrzej-
sza rywalizacja zachodzi właśnie pomiędzy osobnikami, 
które wybrały tę samą strategię. Kiedy jedna nisza zapełnia 
się rywalami, to tym, którzy w niej pozostają, trudniej jest 
odnieść sukces niż tym, którzy szukają alternatywnych nisz4.

Procesy doboru faworyzują mechanizmy skłaniające pewne 
jednostki do szukania nisz, w których rywalizacja nie jest 
tak intensywna, a sukces łatwiejszy do osiągnięcia. Reguła 
ta z pewnością przemawia na naszą korzyść. Zaznaczyć jed-
nak trzeba, że sukces jest frazą a priori względną, błędem 
byłoby więc uznanie, że sama rzadkość występowania bran-
ży life science jest już gwarantem zwycięstwa. Umiejętność 
czerpania korzyści z danej niszy zależy od zasobności i cech 
charakteru osoby zarządzającej niszą.

Technicyzacja, technokracja, wyścig ku byciu najlepszym… 
W ten rytm wpisaliśmy się i my. Nie z powodów ambicjo-
nalnych, ale w wyniku poziomu, jaki udało nam się osią-
gnąć niebywale szybko, i który odpowiada tendencjom 
wzrostowym tak regionu, jak i kraju. Co więcej, światową 
myśl „go global” realizujemy z powodzeniem na własnym 

4 Smith M., 1982, Wilson 1994

podwórku, wskazując tym samym, że najbardziej mobilnym 
czynnikiem produkcji w epoce globalizacji stała się wiedza, 
która przemieszcza się jeszcze łatwiej niż pieniądze. Trakto-
wać to należy jako następstwo innowacji technologicznych 
i społecznych oraz rozwoju nośników informacji, przy czym 
mobilność wiedzy stanowi jednocześnie katalizator tych 
procesów. Wiedza, to ten czynnik produkcji, który może 
być nabywany i powiększany przez każdego, jeśli tylko nie 
zostanie ograniczony dostęp do systemu kształcenia. To wła-
śnie rozwój cywilizacji wiedzy oraz postęp w zakresie jej 
udoskonalenia i przekazywania jest największą korzyścią 
na rynku innowacyjnym, jaką niosą ze sobą procesy globa-
lizacyjne. Z całą stanowczością stawiamy na wymianę infor-
macji i doświadczeń, postęp w zakresie skali i techniki roz-
powszechniania komunikatów oraz zwiększenie – w wyniku 
zmian technologicznych i społecznych – mobilności dóbr, 
środków, ludzi i idei. Każda z tych wartości tworzy składową 
kapitału Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Działania firmy, 
choć podparte stabilnym zapleczem, nieustannie odwołują 
się do branży mocno ryzykownej, jaką jest life science.

Biotechnologia, nanotechnologia, polityka lekowa, pozostałe 
wyroby farmaceutyczne, diagnostyka, a także produkty me-
dyczne – w zbiorze tym tkwi niebywały potencjał wzrostu. 

Jagiellońskie Centrum Innowacji zarządza Parkiem LifeScience w Krakowie, usprawniającym współpracę firm i instytucji działających w sektorze 
life science na terenie kraju i regionu Małopolski. Spółka oferuje również usługi uwzględniające wykorzystanie zasobów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a także inwestuje w innowacyjne projekty i firmy. Fot. JCI
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Do wydobycia, pod warunkiem odważnego zaangażowania 
się w działania nakierowane na budowanie pomostu między 
nauką a biznesem. Jagiellońskie Centrum Innowacji zamierza 
stać się pierwszorzędnym, tak małopolskim, jak i krajowym, 
katalizatorem polskiej innowacyjności. Pamiętać należy, 
że branża life science wciąż cierpi z powodu niewykorzy-
stanego potencjału naukowców, mających problemy z ko-
mercjalizacją wyników badań. Wypełnieniem wspomnianej 
luki kapitałowej miałoby zająć się właśnie JCI wyposażone 
w szereg narzędzi, dających szansę na powodzenie inwe-
stycji. Perełką okazał się zespół JCI Venture, dysponujący 
funduszem zalążkowym, a także zespołem wykwalifiko-
wanych brokerów technologii, działających na rynku bran-
żowym niczym wytrawni coolhunterzy, w mig określający 
obiecujące trendy i  ferujący wyroki co do ewentualnego 
powodzenia naukowych pomysłów. Marzenie Polaków 
o własnej Dolinie Krzemowej powoli urzeczywistnia się. 
Efektywna współpraca pomiędzy młodymi, zdolnymi na-
ukowcami i inwestorami prywatnymi, koordynowana przez 
Jagiellońskie Centrum Innowacji, zdaje się jednoznacznie 
wskazywać na tendencję, w ramach której Małopolska 
będzie się w najbliższych latach rozwijać. Leki to potężny 
biznes, mogący przynieść regionowi wymierny zysk. Ale 
czyż nie jest pociągająca myśl, że uda nam się przechytrzyć 
słabość naszego organizmu, wypowiadając otwartą wojnę 
chociażby nowotworom i mając w rękawie asa – lek, nad 
którym pracowały – w warunkach optymalnych, jakie daje 
JCI – tęgie mózgi, wspierane finansowo i wiarą inwestorów 
w powodzenie idei? Takie zwycięstwo kilku podmiotów 
zdaje się smakować o wiele lepiej, aniżeli zysk jednej tylko 
grupy. Siła drzemie więc nie tylko w samej branży life scien-
ce, ale również, a może przede wszystkim, w synergii, jaka 
pojawia się w ramach działań JCI, środowisk naukowego 
oraz biznesowego, a także silnego i na wskroś innowacyj-
nego regionu, jakim jest Małopolska.

Chcąc dokonać podsumowania przemyśleń, należy wrócić 
raz jeszcze do kluczowych pojęć, konstytuujących zagad-
nienie innowacyjności w odniesieniu do branży life science. 
Są nimi:

 �  intuicja – jako świadome i generatywne dochodze-
nie do idei,

 �  nauki przyrodnicze – warunkujące innowacyjność 
działania Jagiellońskiego Centrum Innowacji,

 �  odwaga wraz z wolą – służące wykonywaniu planu 
postępu,

 �  postawa otwartości na dialog, realizująca się w plat-
formie komunikacyjnej, jaką stało się Jagiellońskie 
Centrum Innowacji dla nauki oraz biznesu.

JCI to również zestaw innowacyjnych, ale i uniwersalnych 
narzędzi, nadających się do eksploatacji przez podmioty 
zgoła od Centrum odmienne, a rozwijające projekty w ob-
szarze life science.

Jagiellońskie Centrum Innowacji działa podobnie, jak w przy-
padku innych, znakomitych narzędzi innowacyjnych, do któ-
rych zaliczyć możemy chociażby Internet, wskazując na siłę 
takich produktów, polegającą na byciu przez nie platfor-
mami, na bazie których rozwijać się może kreatywność 
i postępowość innych wizjonerów. Klamrą niechaj będzie 
myśl, że zarządzanie zmianą i  innowacją stanowić miało 
najprawdopodobniej najbardziej krytyczne i najważniejsze 
zadanie stojące przed współczesnym biznesem i przemy-
słem.5 A skoro tak, mamy co robić!

5  Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
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