Załącznik nr 2 do Ramowego Planu Działań

Regulamin
„procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO)

§1
Definicja „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO)
1. „Proces przedsiębiorczego odkrywania” (PPO) to proces stałego dialogu uczestników
regionalnego systemu innowacji reprezentujących obszary inteligentnych specjalizacji
z zachowaniem wiodącej roli biznesu.
2. Działania w ramach PPO są częścią procesu identyfikacji obszarów inteligentnych
specjalizacji Wielkopolski.

§2
Ogniwa systemu PPO
1. Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji (WOI) - komórka organizacyjna
wyodrębniona w ramach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do zakresu działań WOI wchodzi:
a. monitorowanie i ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski
na lata 2015 – 2020 (RIS3),
b. koordynacja i zabezpieczenie obsługi merytorycznej i technicznej PPO,
c. zapewnienie synergii miedzy inteligentnymi specjalizacjami na poziomie
krajowym oraz Wielkopolski.
2.

Zespół Międzydepartamentowy ds. Inteligentnej Specjalizacji (Zespół) – ciało
doradcze Zarządu, którego zadaniem jest opiniowanie rekomendacji wypracowanych
przez Wielkopolskie Forum Inteligentnych Specjalizacji w procesie przedsiębiorczego
odkrywania i przygotowanie stanowiska dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Zespołowi przewodniczy Przedstawiciel Zarządu Województwa Wielkopolskiego
odpowiedzialny za gospodarkę i innowacje. Zespół jest złożony z przedstawicieli
następujących departamentów: Departamentu Gospodarki, Departamentu Polityki
Regionalnej, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Edukacji
i Nauki.

3. Grupy Robocze Forum (GRF) – ciała doradcze, powołane w obszarach
inteligentnych specjalizacji Regionu (po jednej dla każdej specjalizacji), liczące 25 –
30 osób dla poszczególnych obszarów. GRF mają charakter otwarty i spotykają się
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w panelach specjalizacyjnych dwa razy w roku, w miesiącach kwietniu i październiku.
Zadaniem GRF jest:
a. przygotowanie propozycji rekomendacji dla Forum dotyczących sposobu
wdrażania strategii RIS3, najważniejszych kierunków działań oraz zmian
w obszarach specjalizacji,
b. przygotowywanie rekomendacji oparte jest na materiale dostarczonym przez
WOI tj. wynikach monitoringu inteligentnych specjalizacji, badaniach
i analizach oraz zebranych opiniach i sugestiach (m.in. poprzez stronę
internetową).
4. Wielkopolskie Forum Inteligentnych Specjalizacji (Forum) - ciało o charakterze
opiniodawczo – doradczym, złożone z przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki,
władz publicznych, oraz szerokiego grona uczestników innowacji, zaangażowanych
we wdrażanie strategii RIS3 ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych
specjalizacji. Członków Forum powołuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego
spośród osób decyzyjnych w reprezentowanych podmiotach lub mających istotne
osiągnięcia i dokonania w danym obszarze specjalizacji lub polityki innowacyjnej.
Reprezentacja w ramach Forum jest osobista i wiąże się z zajmowaną funkcją. Łącznie
Forum liczy do 120 osób – przedstawicieli poszczególnych inteligentnych
specjalizacji Wielkopolski. Obradom Forum przewodniczy Przedstawiciel Zarządu
Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialny za gospodarkę i innowacje. Zakres
zadań Forum obejmuje:
a. analizę i dyskusję wyników badań i analiz związanych z branżami tworzącymi
obszary inteligentnych specjalizacji regionu i kraju,
b. analizę wniosków z monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji
dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020,
c. formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie wyników badań oraz
wiedzy i doświadczenia członków Forum. Rekomendacje powinny dotyczyć
policy mix dla obszarów inteligentnej specjalizacji regionu,
d. wsparcie identyfikacji nowych obszarów specjalizacji o dużym potencjale
rynkowym,
e. podnoszenie wiedzy i świadomości członków Forum nt. pojawiających się
nowych trendów i zjawisk i możliwościach ich wykorzystania dla poprawy
przewagi konkurencyjnej branż wpisujących się w obszary specjalizacji,
f. analizę komentarzy/ doświadczeń beneficjentów, zwłaszcza CT1 w oparciu
o istniejące narzędzia komunikacji i dodatkowo przygotowywane narzędzie
informatyczne do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO) w celu możliwości wprowadzania
zmian i ulepszeń do procesu rozdysponowywania środków unijnych w ramach
WRPO.
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5. Platforma internetowa (Platforma) - narzędzie umożliwiające interaktywny dialog
z uczestnikami PPO, zbierające opinie, postulaty i wnioski, wzbogacone dodatkowo
o narzędzia monitorujące.

§3
Przebieg PPO
1. Tryb wdrażania rekomendacji wypracowanych przez Forum.
a. WOI dokonuje kategoryzacji propozycji zebranych z Platformy internetowej
IS, wniosków i postulatów, które wpłynęły drogą mailową i papierową, danych
z monitoringu oraz zmian wytycznych krajowych i unijnych.
b. Skategoryzowane propozycje poddane zostają pod obrady GRF. Stanowisko
wypracowane przez GRF, po uzyskaniu konsensusu (akceptacja zwykłą
większością głosów) przekazane zostają do WOI.
c. WOI przygotowuje materiał dla Forum uzupełniając wypracowane propozycje
o niezbędne ekspertyzy oraz o opinię Międzydepartamentowego Zespołu
ds. IS.
d. Członkowie Forum otrzymują materiał wypracowany w §3 pkt. 1c, co najmniej
na 2 tygodnie przez terminem posiedzenia.
e. Forum przeprowadza debatę oraz formułuje rekomendacje dla Zarządu WW,
akceptując wypracowane stanowisko zwykłą większością głosów.
f. Rekomendacje Forum po wykonaniu niezbędnych analiz oraz zaopiniowaniu
przez Zespół zostają przedstawione Zarządowi WW i wprowadzone do
realizacji uchwałą.
g. Rekomendacje, które wymagają zmian zapisów RIS3 (w tym zmiany obszarów
inteligentnych specjalizacji) podlegają procedurze zgodnie z wytycznymi
Przewodnika Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji
(RIS3) oraz są wprowadzane w drodze uchwały Sejmiku WW.
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2. Szczegółowy tryb wdrażania rekomendacji przedstawia poniższy schemat.

§4
Postanowienia końcowe
Regulamin PPO zatwierdza Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą, która wchodzi
w życie z dniem podpisania.
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