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NOWE PODEJŚCIE DO TWORZENIA
KRAJOWYCH I REGIONALNYCH
STRATEGII INNOWACJI –
KONCEPCJA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (RIS3)
Streszczenie: Wiele negatywnych skutków, jakie związane były z kreowaniem i wykorzystywaniem w praktyce dokumentów strategicznych dotyczących innowacji, w perspektywie
2005-2013, skłoniło Komisję Europejską do zasadniczej zmiany podejścia. Jako warunek
ex ante pojawiła się konieczność przygotowania przez każdy kraj i region strategii innowacji
na rzecz inteligentnej specjalizacji. Takie rozwiązanie oznacza przejście z dotychczasowej
dowolności, a niekiedy chaosu, do stabilizacji metod i rozwiązań. Europejska gospodarka,
szczególnie w aspekcie innowacyjności, budowana jest z wykorzystaniem paradygmatu zielonego wzrostu, biogospodarki i ekoinnowacyjności. Istotą inteligentnej specjalizacji jest
wskazanie obszarów, w przypadku których region może wykazać się specyficznymi endogenicznymi zasobami, trudnymi do naśladowania w innych regionach.
Słowa kluczowe: strategiczne zarządzanie regionem, koncepcja RIS3, krajowe i regionalne
strategie innowacji.
DOI: 10.15611/pn.2014.366.11

1. Wstęp
Dokumenty strategiczne przygotowane dla poprzedniej perspektywy Unii Europejskiej (2015-2013) w wielu przypadkach nie spełniły swojego zadania. Pomiędzy
teorią a praktyką pojawił się istotny niekiedy dysonans, wynikający z braku ujednoliconych założeń metodycznych.
W pewnym sensie bardzo ciekawe, również w tym przypadku, okazuje się spostrzeżenie P.F. Druckera1, który stwierdził, że instytucje, przepisy, systemy tracą
swoją aktualność tak samo jak procesy, produkty i usługi. Sytuacja taka według
P.F. Druckera zdarza się nie tylko wtedy, gdy okazuje się, że nie są one już w stanie
sprostać rzeczywistości, ale także wówczas, gdy wypełnią swoje zadanie. Mimo iż
1

P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002, s. 474.
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mechanizmy wciąż mogą działać, założenia, które były podstawą ich sformułowania, tracą swoją aktualność. Konieczność dokonania istotnych zmian, także w wymiarze koncepcji strategicznego zarządzania innowacjami w poszczególnych krajach oraz regionach, została zauważona w Unii Europejskiej.
Celem pracy jest analiza założeń nowej koncepcji RIS3 (regionalna strategia
innowacji), zaproponowanej do stosowania w kreowaniu krajowych i regionalnych
strategii innowacji w nowej perspektywie unijnej 2014-2020, a szczególnie ukazanie
praktycznych wyników końcowych prac nad tworzeniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej
specjalizacji (RIS3).
Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest podejściem całkowicie nowym, stąd
też trudno znaleźć publikacje naukowe podejmujące to zagadnienie. Najczęściej
mamy więc do czynienia z dokumentami (oficjalnymi) o znaczeniu praktycznym.
Wpisując się w tematykę konferencji, w niniejszej publikacji podkreślono praktyczne aspekty zarządzania strategicznego regionem.
Autorka tej publikacji uczestniczyła w kreowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) na każdym etapie. Proces tworzenia RIS3 obejmował 3 lata badań i analiz, realizowanych
w szerokim gronie interesariuszy (przedsiębiorcy, naukowcy, administracja publiczna i instytucje okołobiznesowe).
W przygotowaniu niniejszej publikacji posłużono się następującymi metodami
badawczymi: analiza deskresearch oraz przedstawienie studium przypadku, jakim
jest województwo podkarpackie. Przedmiotem badań była nowa koncepcja RIS3,
której główne założenia metodyczne zostały przedstawione w niniejszym artykule.
Mimo iż są one wspólne dla całej Unii Europejskiej, to jednak cele i zasady ich wykorzystania mogą, a nawet powinny być odmienne w każdym regionie UE.

2. W kierunku RIS3
Podobny do opisanego w stwierdzeniu P.F. Druckera przypadek miał i ma nadal
miejsce w odniesieniu do krajowych i regionalnych strategii innowacji, kreowanych
dla potrzeb poprzedniej unijnej perspektywy finansowej, obejmującej lata 2005-2013. Wraz z upływem lat okazało się, że nawet założenia strategiczne tych dokumentów przestają odpowiadać szybko zmieniającej się rzeczywistości: nie tylko
ewolucja zapisów i podejścia okazała się niezbędna w całym tym okresie, ale w przekonaniu kreatorów unijnej polityki spójności absolutnie potrzebna jest zasadnicza
zmiana dotycząca celów i metod kreowania europejskich dokumentów strategicznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę interdyscyplinarnego podejścia, ale
także na konieczność definiowania i pełnego analizowania związków teorii zawartej
w dokumentach strategicznych z praktyką społeczną i gospodarczą.
Regionalne strategie innowacji kreowane dla minionego okresu programowania
2005-2013, tak zwane RIS2, charakteryzowały się w warunkach całej Unii Europejskiej (ale także naszego kraju) bardzo dużym zróżnicowaniem podejścia ich autorów
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do tworzenia strategii, nie tylko w wymiarze metodycznym, ale także w wyznaczaniu
celów strategicznych i operacyjnych. Komisja Europejska skrytykowała często chaotyczne podejście w budowaniu strategii innowacji, zwracając uwagę na znaczące w
efekcie marnowanie unijnych środków. Olbrzymie rozproszenie środków, częsty brak
wizji i priorytetów pogłębił dystans gospodarek państw Unii Europejskiej do Stanów
Zjednoczonych i Japonii pod względem innowacyjności; najnowsze dane wskazują
na coraz słabsze efekty konkurowania także z krajami, takimi jak Chiny czy Indie.
Przed Unią Europejską, także krajami najbardziej rozwiniętymi, stoją więc bardzo ważne wyzwania społeczne i ekonomiczne. Dotychczasowy model w wielu
przypadkach zawiódł, niektórzy politycy i naukowcy2 mówią nawet o potrzebie
zmiany paradygmatu. Jest on widoczny w słowach kluczowych, które pojawiły się
w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 20203. Te słowa to: zielony wzrost (rozwój), ekoinnowacje, biogospodarka.
Analizując przyczyny wcześniejszych niepowodzeń, w ramach nowej Polityki
spójności jednoznacznie stwierdzono, że inteligentna specjalizacja, nowe podejście
do kreowania krajowych i regionalnych strategii innowacji, została ujęta jako uwarunkowanie ex ante (uwarunkowanie wstępne, które musi być spełnione). Oznacza
to, że każdy region Unii Europejskiej, jak i każde państwo członkowskie dla perspektywy 2014-2020 będą musiały posiadać tego typu strategie, aby móc otrzymać
dotacje finansowe związane z Funduszem Spójności, dotyczące zaplanowanych
działań w dziedzinie innowacji. Nie tylko tym razem Komisja Europejska precyzyjnie wyznaczyła drogę dojścia do strategii innowacji, przedstawiła sprecyzowaną
podstawę metodyki postępowania (założenia metodyczne), której kreatorzy strategicznych dokumentów muszą sprostać. Znika więc chaos w strategicznym podejściu, a pojawia się metodycznie wyznaczona stabilizacja rozwiązań, która nie tylko
umożliwia łatwe porównanie różnych strategii; najbardziej istotne jest to, że ułatwia
podejmowanie wszelkich decyzji. Metoda postępowania zalecana przez Komisję
Europejską została bardzo szczegółowo przedstawiona w Przewodniku strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji (RIS3),4 jak również w pracy
D. Foraya5, twórcy założeń metodycznych koncepcji RIS3.
O potrzebie zmiany paradygmatu ekonomicznego mówią między innymi tacy politycy, jak: były
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, komisarz Unii Europejskiej ds. Środowiska Janez Potočnik oraz naukowcy, w tym między innymi: profesor Dominique Foray (równocześnie
główny kreator założeń RIS3), brazylijski ekonomista profesor Ladislau Dowbor, profesor Tadeusz
Borys, profesor Jerzy Wilkin oraz profesor Leszek Woźniak.
3
Communication from the Commission EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final.
4
D. Foray, J. Goddard, X.G. Beldarrain, M. Landabaso, P. McCann, K. Morgan, C. Nauwelaers,
R. Ortega-Argilés, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3),
European Commission, May 2012, Luxembourg, pp. 1-119.
5
D. Foray, Smart Specialisation: Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy,
Publisher: Taylor & Francis, Switzerland 2014, pp. 1-120.
2
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3. Założenia metodyczne dotyczące RIS3 –
zmiana dotychczasowego podejścia
Mimo iż autorzy wspomnianego Przewodnika stwierdzili, iż niniejszy dokument nie
jest wyrazem stanowiska Komisji Europejskiej6, nie jest dokumentem nakazowym
i nie wyczerpuje tematu, będzie ewoluować, czyli obowiązkowo będzie poprawiany
i aktualizowany, to jednak główne założenie w nim przedstawione, jakim jest konieczność spełnienia uwarunkowania ex ante, czyli przygotowania strategii na rzecz
inteligentnych specjalizacji, precyzuje jego podstawowy cel. Droga dojścia do rezultatu może być więc zróżnicowana, jednak nie może on być inny niż jednoznacznie
sprecyzowana inteligentna specjalizacja (inteligentne specjalizacje).
Metodyka RIS3 dotyczy wszystkich trzech priorytetów Strategii EUROPA 2020,
a więc rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Inteligentne specjalizacje stanowią fundament budowy gospodarki opartej na
wiedzy, mają równie istotne znaczenie w kontekście osiągania zrównoważonego
rozwoju, a więc transformacji unijnej gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Inteligentna specjalizacja powinna przyczynić się także
do wzrostu włączenia społecznego, zarówno wewnątrz poszczególnych regionów,
jak i pomiędzy regionami, przez wzmacnianie spójności terytorialnej. Rada Unii
Europejskiej zachęciła Komisję do służenia państwom członkowskim pomocą w zakresie doskonalenia krajowych i regionalnych systemów innowacji, w tym przede
wszystkim wdrażania strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji7.
Zgodnie z definicją narodowe/regionalne strategie badań i innowacji na rzecz
inteligentnej specjalizacji (RIS3) to zintegrowane, lokalnie definiowane programy
transformacji gospodarczej, które powinny spełniać pięć istotnych kryteriów:
1. Pozwolą skoncentrować wsparcie na kluczowych krajowych lub regionalnych
priorytetach, potrzebach i wyzwaniach. Oznacza to konieczność sprecyzowania tych
priorytetów.
2. Wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne kraju lub regionu.
Związana jest z tym konieczność wyznaczenia tych czynników.
3. Sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, ale także, co jest
szczególnie podkreślane obecnie, ekoinnowacjom oraz innowacjom społecznym.
4. Prowadzą do pełnego i skutecznego zaangażowania interesariuszy, zachęcając
do innowacyjności i przedsiębiorczości.
5. Muszą być oparte na obiektywnych danych i dowodach oraz przedstawiać
skonkretyzowane systemy monitorowania i oceny, co odnosi się także do monitorowania inteligentnych specjalizacji8.
6
D. Foray, J. Goddard, X.G. Beldarrain, M. Landabaso, P. McCann, K. Morgan, C. Nauwelaers,
R. Ortega-Argilés, Przewodnik strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3),
maj 2012, tłumaczenie sfinansowano ze środków własnych Banku Światowego, kwiecień 2013, s. 2.
7
Tamże, s. 10.
8
Tamże, s. 10.
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Zarówno Przewodnik, jak i wiele związanych z nim innych dokumentów (łącznie
ze Strategią EUROPA 2020) podkreśla konieczność zmiany dotychczasowego podejścia. Precyzując wspólną wizję nowej Europy, podkreślają one zarazem konieczność
różnicowania regionów (które z oczywistych powodów bardzo często są całkowicie
odmienne) – dzięki koncentracji zasobów finansowych, także zasobów wiedzy, na
ograniczonej liczbie priorytetów (inteligentne specjalizacje) regiony i kraje powinny
uzyskać lub utrzymać przewagę konkurencyjną na światowej arenie. Dość powszechne dotychczas strategie nakierowane na naśladowanie najlepszych regionów, próby
wykreowania „cudu gospodarczego” w oparciu o modne dzisiaj sektory i rozwiązania
nie tylko znacznie zmniejszają szanse słabych regionów na sukces, ale nadal utrwalają podział na silnych liderów i słabych naśladowców. Tak więc w koncepcji inteligentnej specjalizacji szczególnie istotne jest to, aby umiejętnie wygenerować unikatowe atuty i możliwości na bazie endogenicznych zasobów nauki i przemysłu, ale
także zasobów naturalnych, w tym przyrodniczych danego regionu9.
Zmierzając z założenia do bardzo różnych celów, kreatorzy RIS3 wykorzystują
dzisiaj metodycznie zarysowany sześcioetapowy schemat procesu planowania strategicznego. Mamy więc po raz pierwszy do czynienia ze skuteczną próbą uporządkowania metod postępowania, właśnie w celu osiągania łatwo mierzalnych, mimo iż
bardzo zróżnicowanych efektów. Ten dość jednoznacznie zdefiniowany sposób postępowania zdecydowanie ułatwia wykonywanie monitoringu, a także pozwala Komisji Europejskiej na szybkie reagowanie tam, gdzie jej pomoc w tym zakresie będzie szczególnie potrzebna.
Metodyka budowania RIS3 obejmuje sześć etapów:
1. „Analiza regionalnego kontekstu i potencjału innowacji.
2. Utworzenie silnej struktury zarządczej z udziałem różnych interesariuszy.
3. Wypracowanie wspólnej wizji przyszłości regionów.
4. Wybór ograniczonej liczby priorytetów rozwoju regionalnego.
5. Przygotowanie odpowiedniego zestawu polityk i programów.
6. Uwzględnienie mechanizmów monitorowania i oceny”10.
Cele kreowania inteligentnych specjalizacji zdecydowanie odbiegają od utartych
schematów, polegających dotychczas na wspieraniu całych sektorów, a następnie
pojedynczych, wybranych w sektorze firm. Istota inteligentnej specjalizacji nie polega na faworyzowaniu pojedynczego sektora lub przedsiębiorstwa, ale na wspieraniu rozwoju działań zbiorowych i doświadczeń, których celem jest odkrywanie nowych możliwości i eksperymentowanie. Pośrednio i tak uzyskamy efekty w postaci
wsparcia sektorów i firm, mających związek z inteligentną specjalizacją, ale w ten
sposób, w tym samym czasie mamy szansę rozszerzyć bazę wiedzy i możliwości
w kierunku nowych obszarów, bardzo często trudnych do naśladowania w innych
regionach, nie posiadających takich samych możliwości11.
Tamże, s. 13.
Tamże, s. 19.
11
D. Foray, X. Goenaga, The Goals of Smart Specialisation, S3 Policy Brief Series, No. 01/2013,
European Commission, p. 4.
9
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Drugą istotną nowością strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji jest możliwość, a nawet potrzeba wskazania kluczowych technologii wspomagających. Mają
one funkcjonalny i horyzontalny charakter, mogą pojawiać się w każdym obszarze
działalności gospodarczej i społecznej, wnosząc istotny postęp. Mówiąc inaczej,
przyczyniają się do postępu w każdym miejscu możliwego zastosowania, łącząc w
pewien sposób sektory, grupy przedsiębiorstw oraz wielu innych partnerów. Pozwalają odkrywać lub wzmacniać nowe domeny, technologiczne i rynkowe możliwości.

4. Od teorii do praktyki –
droga dojścia do inteligentnych specjalizacji
W rozdziale tym przedstawiono własne doświadczenia autorki tej pracy, związane
z budowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)12.
Kreowanie RIS3 ma zdecydowanie praktyczne cele. Zasadniczo każda strategia
powinna wykazywać ścisłe związki z praktyką, tak więc podobnie jak społeczna
i gospodarcza rzeczywistość także zapisy w strategiach muszą ulegać zmianom.
Kwestia ta jest szczególnie podnoszona przez autorów koncepcji budowania strategii inteligentnych specjalizacji, którzy wskazują na możliwą w przyszłości potrzebę
zmiany zapisów. Wskazują także na złożoność podejmowanej problematyki, bowiem zgodnie z zapisami Strategii EUROPA 2020 powinniśmy operować w warunkach interdyscyplinarnych związków pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i ekosystemem. Zaczynamy rozumieć, że nie każdy postęp nam służy, że to właśnie
dokumenty strategiczne powinny jednoznacznie wskazywać cele i priorytety rozwoju, które dzisiaj w Europie zostały jasno zdefiniowane. Napisano już, że Unia Europejska chce wspierać zielony rozwój, biogospodarkę, między innymi poprzez zdecydowane wsparcie ekoinnowacji. Właśnie tego typu logiką myślenia kierowali się
autorzy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3)13. W znacznie szerszym zakresie drogę dojścia do wyboru inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego przedstawiono w poświęconej tej tematyce monografii14.
Autorka uczestniczyła w procesie tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) na każdym etapie (była również współautorką poprzedniej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata
2005-2013). Bierze aktywny udział w realizacji projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2005-2013 w województwie podkarpackim”. Jest członkiem Europejskiej Platformy Inteligentnej Specjalizacji (S3 Platform), będącej płaszczyzną dyskusji przedstawicieli wszystkich regionów Unii Europejskiej dotyczącej kreowania RIS 3).
13
L. Woźniak, A. Sobkowiak, S. Dziedzic, W. Kąkol, K. Kud, M. Woźniak, D. Wyrwa, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), projekt, Rzeszów 2013, s. 1-80.
14
S. Dziedzic, L. Woźniak, Mądre specjalizacje (smart specialisations) oraz kluczowe technologie wspierające (keyenabling technologies) w rozwoju regionu – od wyboru do realizacji; od teorii do
praktyki w województwie podkarpackim, s. 1-130, praca w druku.
12
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Istotą kreowania skutecznej regionalnej strategii innowacji (RIS 3) dla województwa podkarpackiego było stworzenie w samym sobie modelu innowacyjnego,
niepowtarzalnego, a zarazem trudnego do naśladowania w innych regionach, które
nie posiadają odpowiednich ilości podobnych zasobów endogenicznych. Mimo iż
autorzy tej strategii z oczywistych powodów spełnili wszystkie warunki ex ante wymagane przez Komisję Europejską, to jednak aktualnie strategia ta zdecydowanie
różni się od większości tego typu regionalnych dokumentów. Przede wszystkim udało się dokonać wyborów (w procesie szerokich konsultacji społecznych), precyzując
dwie inteligentne specjalizacje główne oraz jedną inteligentną specjalizację wspomagającą. Zostało to zauważone i pozytywnie ocenione w analizie benchmarkingowej dotyczącej innowacyjności polskich regionów, wykonanej przez firmę Deloitte15. W raporcie tym stwierdzono, iż województwo podkarpackie wykazało ciekawe
podejście do wykorzystania dobrych praktyk.
Zarządzanie rozwojem regionu, tak bardzo potrzebne w warunkach członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, i to nie tylko z powodu konieczności odpowiedniego
i uzasadnionego, racjonalnego rozdysponowania funduszy unijnych, wkracza w inną
teorię i praktykę. Podobnie jak w zarządzaniu karierą człowieka zrozumieliśmy, że
należy chcieć i umieć dokonać wyboru priorytetów i specjalizacji. Żaden człowiek
ani żadna firma lub region nie może być doskonały we wszystkim.
Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego, wyłonione w trakcie
realizowanych badań to:
•• Lotnictwo i kosmonautyka – inteligenta specjalizacja główna.
•• Jakość życia – inteligenta specjalizacja główna.
•• Informacja i telekomunikacja (ICT) – inteligenta specjalizacja wspomagająca.
Wybór lotnictwa i kosmonautyki jako inteligentnej specjalizacji głównej w zarządzaniu rozwojem regionu zasadniczo był dla wszystkich oczywisty. To właśnie
w województwie podkarpackim zlokalizowane jest ponad 90% krajowego potencjału tego sektora. Bardzo istotne było zwrócenie uwagi także na potencjał rozwoju
tkwiący w technologiach kosmicznych, takich jak na przykład GPS. Jednak ta specjalizacja bezpośrednio kreuje i wspiera dynamiczny rozwój tylko kilku największych miast regionu. Idea Strategii EUROPA 2020 jest jednak inna – umiejętne zarządzanie rozwojem całego społeczeństwa i służącej mu gospodarki z równoczesną
potrzebą zachowania zdolności regionalnego ekosystemu do podtrzymywania dalszego rozwoju. Właśnie z tego powodu zdefiniowano w województwie podkarpackim bardzo szeroką, drugą inteligentną specjalizację główną, jaką jest jakość życia.
Zgodnie z rozpisanymi w Strategii RIS3 priorytetowymi działaniami, celami strategicznymi, taktycznymi i operacyjnymi specjalizacja ta obejmuje bardzo szerokie
spektrum działań nakierowanych na podnoszenie jakości życia w wielu obszarach
15
Deloitte, W czym tkwi sekret liderów innowacji?, Analiza benchmarkingowa innowacyjności
polskich regionów – Raport z badania, Warszawa 23 września 2013 r., s. 23.
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w taki sposób, aby stymulowały one rozwój społeczny, także poprzez kreowanie
nowego modelu rozwoju gospodarki, wspieranie rozwiązań, technologii, produktów,
usług, które mogą sprzyjać zielonemu rozwojowi regionu. Specjalizacja ta służy
więc wszystkim miejscowościom i mieszkańcom, także obszarom wiejskim16. Wśród
elementów ujętych jako istotne w tej specjalizacji znalazły się między innymi takie
zagadnienia, jak: wzrost udziału produkowanej żywności ekologicznej, regionalnej
i tradycyjnej; renaturyzacja środowiska rolniczego, stworzenie barier wykorzystania
GMO w produkcji żywności; rozwój ekoinnowacyjnych, profilowanych usług turystycznych; renaturyzacja piękna krajobrazu, w tym renaturyzacja rzek; zwiększenie
udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii w całości produkcji
i wykorzystania energii; wzrost liczby budynków i innych obiektów, w których zastosowano zrównoważone i inteligentne rozwiązania technologiczne, budownictwo
pasywne, zeroenergetyczne i plusenergetyczne; rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych; wzrost przychodów z produkcji i sprzedaży energooszczędnego
sprzętu w klasie A; multimodalny, zrównoważony transport. W ten sposób wsparcie
proekologicznego rozwoju, odpowiadającego idei rozwoju zrównoważonego,
będzie kierowane do olbrzymiej liczby często rozproszonych firm produkcyjnych
i usługowych, których profil działania będzie odpowiadał potrzebie kreowania jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwiązanie to sprzyjało będzie wizerunkowi niepowtarzalności regionu, także zagwarantowaniu suwerenności
żywnościowej i energetycznej, ale również powinno zdecydowanie sprzyjać wzrostowi eksportu, bowiem produkty i technologie nakierowane na jakość życia i ochronę środowiska będą coraz bardziej poszukiwane w całym świecie.
Województwo podkarpackie zaliczane jest do krajowych liderów w zakresie
rozwiązań dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Z tego
powodu informacja i telekomunikacja zostały uznane za inteligentną specjalizację
wspomagającą. To właśnie w województwie podkarpackim ma swoją siedzibę największa krajowa firma informatyczna – Asseco SA Poland, jak i wiele innych
przedsiębiorstw tego sektora. Istotne było także wsparcie ciągle opóźnionego dostępu wszystkich mieszkańców regionu do szerokopasmowego Internetu. Określenie tej specjalizacji jako wspomagającej odpowiada również założeniom kreowania
kluczowych technologii wspomagających – ma ona horyzontalny i funkcjonalny
charakter, a więc sprzyjała będzie rozwojowi we wszystkich sferach społeczno-gospodarczych, przyczyniając się zarazem do kreowania mechanizmów włączania
osób wykluczonych społecznie.

Komisja Europejska podkreśla, że wybór inteligentnych specjalizacji w nowej perspektywie
unijnej musi uwzględnić również potrzebę finansowania i rozwoju obszarów wiejskich. Jest to kolejny
warunek ex ante strategii inteligentnej specjalizacji.
16

Nowe podejście do tworzenia krajowych i regionalnych strategii innowacji...

127

5. Zakończenie
Stosunkowo mała skuteczność (zarówno w wymiarze opracowania, jak i implementacji) wielu dotychczasowych dokumentów strategicznych związanych z innowacyjnością, zarówno krajowych, jak i regionalnych, przygotowanych dla perspektywy
unijnej 2005-2013, skłoniła Komisję Europejską do istotnej zmiany podejścia.
Oczywisty brak środków na wszystkie działania, częste ich marnotrawstwo, brak
spójności i rozproszenie, brak wyraźnie określonej drogi rozwoju, również systemów monitoringu i oceny, stały się podstawą przyjęcia nowej metody strategicznego
zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnych strategii innowacji. Jej istotą jest warunek ex ante, mówiący o konieczności sprecyzowania inteligentnych specjalizacji dla każdego regionu. Nie oznacza to, że wybrane specjalizacje nie mogą
się powtarzać w różnych regionach, jednak najbardziej cenione są strategie oryginalne, elastyczne, bazujące na zasobach endogenicznych i preferujące wybitne atuty
danego regionu, trudne, a nawet niemożliwe do naśladowania.
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CHANGES IN THE APPROACH TO THE CREATION
OF NATIONAL AND REGIONAL INNOVATION STRATEGIES –
RIS3 CONCEPTION
Summary: Multiple negative effects that have been associated with the creation and use in
the practice of strategic documents relating to innovation, in the perspective of 2005-2013,
prompted the European Commission to a fundamental approach change. As a condition of ex
ante it was necessary to prepare innovation strategies for smart specialization for each country
and region. This solution represents the transition from the current arbitrariness, and sometimes
chaos, to stabilization of methods and solutions. European economy, particularly in terms of
innovation, is built on the paradigm of green growth, bio-economy and eco-innovation. The
essence of smart specialization is to identify areas where the region can demonstrate a specific
endogenous resources, which are difficult to follow in other regions. It is also very important
to depart from the existing standards that try to follow the model of the strongest regions in
the country or in Europe. This type of imitation proved to be ineffective, because weaker
regions do not have the resources that can achieve at least the same results.
Keywords: strategic management of the region, RIS3 conception, national and regional innovation strategies.

