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Monitoring RIS3 jako kluczowy element w procesie 
przedsiębiorczego odkrywania

System monitoringu opiera się na trzech poziomach analizy:

• Monitoring inteligentnych specjalizacji

• Monitoring programów strategicznych

• Benchmarking regionów

Monitoring aktywność podmiotów w poszczególnych naborach finansowanych zarówno
z Programów Operacyjnych, jak i z programów międzynarodowych (Horyzont2020, INTERREG)

Efekt: Roczne raporty z postępu we wdrażaniu polityki innowacyjnej RIS3



Co się dzieje z RIS3 ?

 Przygotowujemy się do aktualizacji RIS3:

 Prowadzimy konsultacje i zbieramy rekomendacje m. in. z Członkami Grup Roboczych
Forum i WFIS, Departamentem Polityki Regionalnej co do kształtu nowej Regionalnej
Strategii Innowacji.



Rekomendacje jako element w procesie 
przedsiębiorczego odkrywania (1)

- konieczność współpracy środowisk lokalnych,

- koordynację działań międzysektorowych i środowiska innowacji,

- poprawa komunikacji między przedsiębiorstwami, jednostkami B+R i samorządami,

- potrzeba networkingu międzysektorowego, 

- stosowanie narzędzi pozwalających na testowanie innowacji – „Eksperymentatorium”,

- lepszą promocję dorobku jednostek naukowo badawczych,

- wykorzystanie większej części środków na działania informacyjne i promocyjne,

- finansowania działalności innowacyjnej,



Rekomendacje jako element w procesie 
przedsiębiorczego odkrywania (2)

- monitorowanie problemów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa,

- uczenie innowacyjności przedsiębiorstw,

- zmiana postaw przedsiębiorstw na proinnowacyjne,

- wykorzystanie potencjału i wzmocnienie finansowe Instytucji Otoczenia Biznesu,

- utworzenie narzędzia przejmującego część ryzyka związanego z wdrażaniem innowacji,

- współfinansowanie tworzenia innowacji.

Źródło: Wielkopolskie Forum Inteligentnych Specjalizacji grudzień 2018r.



Co się dzieje z RIS3 ?

Realizowana jest analiza wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby aktualizacji wiedzy nt.

inteligentnych specjalizacji:

• „Identyfikacja i opis nowych obiecujących sektorów w Wielkopolsce pojawiających się 

w ramach KET (kluczowych technologii wspomagających), ICT (technologii 

informacyjno-komunikacyjnych) oraz sektorów kreatywnych” (2017 r.),



www.markaw.pl

Nowe obiecujące sektory w Wielkopolsce

Źródło: badanie własne przeprowadzone w 2017r.



Co się dzieje z RIS3 ?

Realizowana jest analiza wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby aktualizacji wiedzy nt.

inteligentnych specjalizacji:

• „Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie konińskim”.
Wybrane rekomendacje:
 rozszerzenie inteligentnych specjalizacji województwa wielkopolskiego (RIS3)

o dwie nowe specjalizacje subregionalne: Odnawialne źródła energii i nowoczesne
technologie energetyczne oraz Turystykę;

działania mające na celu poszukiwanie inwestora, nawiązanie partnerstwa
publiczno-prywatnego bądź pozyskania dofinansowania w celu wykorzystania
potencjału geotermalnego subregionu;

wsparcie działań badawczo-rozwojowych związanych ze specjalizacją Odnawialne
źródła energii i nowoczesne technologie energetyczne w tym zero emisyjne.

Źródło: badanie własne przeprowadzone w 2018r.



Co się dzieje z RIS3 ?

Realizowana jest analiza wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby aktualizacji wiedzy nt.

inteligentnych specjalizacji:

branże dominujące w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej
regionu Geoprofit W. Dziemianowicz, Warszawa

badanie  wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby aktualizacji wiedzy nt. inteligentnych 
specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu.



Co się dzieje z RIS3 ?
Przeprowadzona została analiza wielkopolskich uczelni na potrzeby aktualizacji wiedzy nt.

inteligentnych specjalizacji:

• Analiza obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod kątem 
wyłonienia nowych i/lub potwierdzenia już zidentyfikowanych inteligentnych 
specjalizacji regionu.
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współpraca naukowców z 
przedsiębiorstwami

studia dualne

organizacja wizyt 
studyjnych

samorząd terytorialny jako 
koordynator współpracy 

międzysektorowej

nadzór nad ofertami 
komercyjnymi uczelni

promocja oferty 
badawczo-wdrożeniowej 

wsparcie dla 
innowacyjności

profesjonalne badania 
oraz doradztwo



Co się dzieje z RIS3 ?

Przeprowadzana jest ewaluacja RIS3 przez konsorcjum Poznański Park Naukowo
Technologiczny w Poznaniu i Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński
Sarapata Sp. j., Poznań.

Chcemy wykorzystać wyniki badań przy aktualizacji strategii i wyznaczaniu kierunków
polityki innowacyjnej regionu.



2020 r.



Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym 

dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów.

Spotkanie odbędzie się 6 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w 

Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim (ul. Wolności 

10) i 7 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w 

Gnieźnie (ul. Jana Pawła II 9/10). Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy 

wypełnić formularz zgłoszeniowy.

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/spotkania-innowacyjna-firma-

wsparcie-dla-przedsiebiorcow-z-funduszy-europejskich

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-innowacyjna-firma-w-gnieznie/
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/spotkania-innowacyjna-firma-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-z-funduszy-europejskich


W ramach targów EXPOPOWER (7-9 maja) odbywających się na
Międzynarodowych Targach Poznańskich zapraszamy na konferencję
poświęconą tematyce związanej z wodorem jako odnawialnym źródle energii.

Meet Hydrogen: H2 Wielkopolska - konferencja, która daje doskonałą okazję,
by zgłębić temat zastosowania wodoru w Polsce i na świecie.
Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych podczas konferencji może być
początkiem nowych projektów związanych z wodorem.

Konferencja odbędzie się 8 maja na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskichw hali nr 5.



Rada ds. Innowacyjności - najważniejszy międzyresortowy koordynator
polityki innowacyjności, wpisany w system administracji publicznej.

W maju spotkanie poświęcone kwestii koordynacji polityki innowacyjności na
szczeblu kraj-region.

Tematyka: 

• synergia instrumentów wsparcia innowacyjności i prac badawczo-
rozwojowych w układzie kraj-region, 

• wspieranie działalności badawczej i innowacyjnej w kontekście szczególnie 
zbliżających się negocjacji polityki spójności na lata 2021-2027 

• ocena dokumentów i rozwiązań legislacyjnych jak Biała Księga Innowacji, 
pakiet ustaw o innowacyjności czy program wsparcia ekosystemu 
startupowego „Start in Poland” - główne elementy polityki innowacyjności 
na szczeblu krajowym.



Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji, Departament Gospodarki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Prośba o opinie, zagadnienia które powinny być poruszone na spotkaniu Rady ds. 

Innowacyjności a dotyczą polityki innowacyjności w układzie kraj-region na maila 

do 6 maja br.: blanka.blajer-kujawa@umww.pl

mailto:blanka.blajer-kujawa@umww.pl


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji, Departament Gospodarki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.


