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Wykaz skrótów
RIS3 - Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski
IS – Inteligentne Specjalizacje
ICT - Technologie informacyjno - telekomunikacyjne
CNC - Computerized Numerical Control – z ang. komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych
PR - Public relations - z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem
HR – Human Resources – z ang. zasoby ludzkie
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
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STRESZCZENIE
Obszary nazywane inteligentnymi specjalizacjami to dziedziny, które mogą zadecydować o przewadze
konkurencyjnej regionu, m.in. poprzez transformację gospodarczą w kierunku gospodarki opartej na
wiedzy, w tym tworzenie nowych możliwości biznesowych dla istniejących struktur produkcji. RIS3
w Wielkopolsce definiuje sześć programów strategicznych. Jednym z nich jest „Proinnowacyjny
Samorząd Lokalny”, który ma na celu stymulowanie innowacyjności przez samorządy lokalne,
odpowiadając na wyzwanie strategiczne: Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące świadomą
politykę innowacyjną. W tak rozumianym podejściu i w związku z koniecznością aktualizacji RIS3
szczególnego znaczenia nabierają możliwe obszary specjalizacji i podejmowane lokalnie działania
proinnowacyjne w subregionie poznańskim i m. Poznań. Niezbędne stało się zatem uruchomienie
procesu identyfikacji perspektywicznych specjalizacji subregionalnych, wpisujących się w inteligentne
specjalizacje województwa wielkopolskiego określone w RIS3 lub stanowiących podstawę wyłonienia
nowego obszaru IS w ramach jej aktualizacji. Identyfikacja, a następnie rozwój specjalizacji
subregionalnych ma na celu wzmocnienie i wsparcie potencjału innowacyjnego subregionu.
Subregion poznański odznacza się relatywnie wysoką koncentracją przedsiębiorstw działających w
obszarze handlu, transportu, zakwaterowania, informacji, usług finansowych dotyczących
nieruchomości oraz dla pozostałych usług. W subregionie poznańskim blisko 33% ogółu
zatrudnionych osób pracuje w szeroko pojętych usługach. Na drugim miejscu pod względem
zatrudnienia w subregionie plasuje się przemysł i budownictwo z 30% udziałem w strukturze. Zwraca
uwagę także relatywnie duża różnica w strukturze zatrudnienia pod względem grupy sekcji PKD
dotyczącej handlu oraz transportu. Zdecydowanie mniejszy udział w strukturze zatrudnienia
w subregionie posiada rolnictwo. Branżami w subregionie, które rozwijają się szczególnie
dynamicznie i zwiększają swoją konkurencyjność są: IT, budownictwo, logistyka, edukacja, handel,
biotechnologia, branża kosmetyczna, ochrona środowiska - rozwiązania z zakresu Gospodarki Obiegu
Zamkniętego. Bariery, które przedsiębiorstwa napotykają przy wprowadzaniu innowacji to przede
wszystkim: brak środków finansowych na przeprowadzenie procesu innowacji, brak wiedzy jak
pozyskiwać środki na innowacje, bariery biurokratyczne, brak umiejętności korzystania z nowych
technologii, wysokie koszty przygotowania innowacji, brak specjalistycznej kadry, która pomoże
przeprowadzić proces innowacji i doprowadzić do ich wdrożenia.
Ważnym aspektem badania jest analiza przesunięć udziałów (shift-share). Jest to narzędzie, które
wykorzystywane jest do badania zmian gospodarczych w regionie. Najważniejszym elementem tej
metody jest dekompozycyjne podejście do zmian gospodarczych uwzględniające trzy składowe: PO –
potencjał badanego obszaru, SP – strukturę podmiotów oraz KO – konkurencyjność badanego
obszaru.

W latach 2014-2019 najwięcej podmiotów gospodarczych przybyło w subregionie poznańskim
w sekcjach: F, M, J, L oraz N i Q. Zdecydowanie największy spadek zanotowano natomiast dla sekcji:
G, do czego przyczyniła się szczególnie niekorzystna struktura podmiotów. Uwagę zwraca relatywnie
wysoki potencjał subregionu poznańskiego w obszarze przemysłu, budownictwa, handlu, działalności
finansowej i pozostałych usług na tle innych subregionów i województwa. Struktura podmiotów jest
szczególnie korzystna w subregionie poznańskim dla obszaru handlu i transportu. Z kolei najmniej
korzystna konkurencyjność subregionu notowana jest w przemyśle i budownictwie.
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Summary
Areas called smart specialisations are domains that can determine the competitive advantage of the
region, among others through economic transformation towards a knowledge-based economy,
including creating new business opportunities for existing production structures.
There are six strategic programs defined in RIS3 of the Wielkopolska Region. One of them is "Proinnovative Local Self-Government", which aims to stimulate innovation by local governments,
responding to the strategic challenge: Local Government Units with an informed innovation policy. In
such an approach and in connection with the necessity of updating RIS3 the possible areas of
specialization and pro-innovative activities undertaken locally in the subregion of Poznan and the city
of Poznan acquire special importance. Therefore, it has become necessary to start the process of
identification of the prospective subregional specializations, which are in line with smart
specialisation areas of the Wielkopolska Region defined in RIS3 or which are the basis for the
emergence of a new area of smart specialisation within RIS3 update process. The identification and
then the development of subregional specialisations aims at strengthening and supporting the
innovative potential of the subregion. Poznan subregion is characterized by relatively high
concentration of enterprises operating in the area of trade, transport, accommodation, information,
real estate financial services and other services. In the Poznan subregion nearly 33% of the total
number of employed people work in the broadly understood services. Second place in terms of
employment in the subregion take industry and construction sector has a 30% share in the structure.
The relatively large difference in the employment structure in terms of the group of PKD sections
concerning trade and transport is also noticeable. Agriculture and derivatives have a much smaller
share in the subregion's employment structure than in reference areas. Industries in the subregion
which are developing particularly dynamically and are increasing their competitiveness are the
following: IT, construction, logistics, education, food industry, trade, agriculture, biotechnology,
cosmetic industry, environmental protection - closed-loop economy solutions.
Barriers that companies encounter when introducing
resources to carry out the innovation process, lack
innovations, bureaucratic barriers, lack of ability to use
innovations, lack of specialized staff to help carry out
implementation.

innovations are mainly: lack of financial
of knowledge how to obtain funds for
new technologies, high costs of preparing
the innovation process and lead to their

An important aspect of the study is the shift-share analysis. It is a tool that is used to study economic
changes in the region. The most important element of this method is a decompositional approach to
economic changes taking into account three components: OP - potential of the examined area, SP structure of entities and KO - competitiveness of the examined area. In the years 2014-2019 the
largest number of economic entities arrived in the Poznan subregion in sections: F, M, J, L and N and
Q. By far the greatest decrease was recorded for the sections: G, to which the particularly
unfavorable structure of entities contributed. The relatively high potential of the Poznan subregion in
the area of industry, construction, trade, financial activity and other services in comparison to other
subregions and voivodeships draws attention. The structure of entities is particularly advantageous in
the Poznan subregion for the area of trade and transport. In turn, the least advantageous
competitiveness of the subregion is recorded in industry and construction.
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1. WPROWADZENIE
Raport końcowy z badań pt. „Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie
poznańskim i m. Poznań” jest syntetycznym podsumowaniem badań zaprojektowanych na potrzeby
diagnozy dotyczącej rozwoju inteligentnych specjalizacji. Zastosowane techniki badawcze pozwoliły
otrzymać odpowiedzi na pytania badawcze, a także wypracować rekomendacje dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Od 30 marca 2015r., na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Nr V/104/15),
w Wielkopolsce obowiązuje „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020”
(RIS3), która wskazuje 6 obszarów priorytetowych dla realizacji regionalnej polityki proinnowacyjnej.
Należy zwrócić uwagę na dokument: „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030
roku”, w którym to w większym stopniu niż dotychczas kładzie się nacisk na współzarządzanie i lepszą
koordynację polityk publicznych. Strategia ta jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, jakie stoją
przez Wielkopolską. Powstała na podstawie trzech dokumentów:
●
●
●

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
Uchwała nr III/31/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 stycznia 2019r. w sprawie
określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2030.

Strategia zintegrowana jest z innymi projektami ustaw, aktami polityki rozwoju i stanowi podstawę
dla dokumentów wykonawczych. Jest integralna z dokumentami nadrzędnymi: zapisami projektów
dokumentów wspólnotowych dotyczących polityki spójności po 2020 roku, strategiami krajowymi jak
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.) (SOR),
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) oraz Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).
RIS3 w Wielkopolsce definiuje sześć programów strategicznych. Jednym z nich jest „Proinnowacyjny
Samorząd Lokalny”, który ma na celu stymulowanie innowacyjności przez samorządy lokalne,
odpowiadając na wyzwanie strategiczne: Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące świadomą
politykę innowacyjną. W tak rozumianym podejściu i w związku z koniecznością aktualizacji RIS3
szczególnego znaczenia nabierają możliwe obszary specjalizacji i podejmowane lokalnie działania
proinnowacyjne. Niezbędne stało się, zatem uruchomienie procesu identyfikacji perspektywicznych
specjalizacji subregionalnych, wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa
wielkopolskiego określone w RIS3 lub stanowiących podstawę wyłonienia nowego obszaru/dziedziny
w ramach aktualizacji listy inteligentnych specjalizacji województwa. Identyfikacja, a następnie
rozwój specjalizacji subregionalnych ma na celu wzmocnienie i wsparcie potencjału innowacyjnego
subregionu. Istotne staje się również poszukiwanie nowych obszarów, które dopiero się rozwijają,
a mają bardzo duży potencjał: technologie kosmiczne – Politechnika Poznańska, energia wodorowa –
platforma wodorowa UMWW, Solaris, biotechnologia, czy druk 3D, których rozwój może wpłynąć na
racjonalną przebudowę struktury zatrudnienia, w tym głównie na proinnowacyjną postawę ludzi
młodych oraz aktywizację środowiska gospodarczego.
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2. SYNTETYCZNY OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH
Punktem wyjścia do przygotowania Koncepcji realizacji badania były zapisy w: „Przewodniku Strategii
Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji” Komisji Europejskiej, w tym w szczególności
zapisy w części III: Etapu 1: pn. „Analiza regionalnego kontekstu i potencjału innowacji” oraz
Etapu 2 pn. „Zarządzanie: jak zadbać o współudział w procesie strategicznym i poczucie
odpowiedzialności za jego przebieg”.1 Wyniki badania opierają się na analizie danych na temat
regionalnej gospodarki, społeczeństwa i struktury innowacji, obejmującej zarówno ocenę istniejących
zasobów, jak i perspektyw rozwojowych do 2030 roku. Analiza danych zastanych jak i wyniki badań
koncentrują się wokół: zasobów subregionu, branż dominujących, analizy wyzwań i identyfikacji
wąskich gardeł, powiązań i pozycji na tle innych subregionów w skali regionu i pozycji subregionu na
tle gospodarki krajowej, a także dynamice zmian.

2.1 OBSZARY BADANIA
Najważniejszym celem badań było wypracowanie rekomendacji dla Samorządu Województwa
Wielkopolskiego w zakresie inteligentnego rozwoju subregionu poznańskiego i m. Poznań. Kluczowe
było wskazanie obszarów rozwijających się, wymagających wsparcia oraz tych, które mają w sobie
ogromny potencjał do rozwoju, a dotychczas nie były wspierane przez samorządy gminne
i powiatowe w subregionie poznańskim i m. Poznań.

Obszary badawcze dotyczyły:
●
●

wskazania specjalizacji subregionu poznańskiego i m. Poznań,
wskazania rozwojowych dziedzin, które mogą zadecydować o przewadze konkurencyjnej
subregionu,
● określenia kluczowych potrzeb inwestycyjnych w zakresie inteligentnego rozwoju
w subregionie poznańskim i m. Poznań,
● zidentyfikowania najbardziej efektywnych kierunków wsparcia dla inteligentnego rozwoju
subregionu poznańskiego i m. Poznań.
W zakresie podmiotowym badania objęły:
●

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe,
społeczeństwo obywatelskie,
● przedsiębiorców,
● pracowników środowiska naukowego,
● innowacyjne przedsiębiorstwa w subregionie poznańskim,
● przedstawicieli sektora kluczowych przedsiębiorstw zidentyfikowanych wstępnie
inteligentnych specjalizacji subregionu poznańskiego,
● Instytucje Otoczenia Biznesu,
● przedstawicieli klastrów.

1

Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3): http://www.innowacje.kujawskopomorskie.pl/wp-content/uploads/2013/04/RIS3_guide_PL_20130412.pdf
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Swoim zakresem przedmiotowym niniejsze badanie objęło zagadnienia związane z aktualizacją RIS3
dla obszarów specjalizacji, podejmowania lokalnych działań proinnowacyjnych w subregionie
poznańskim i m. Poznań i dalszą perspektywą IS.
Czasowy zakres badania objął okres od stycznia 2014r. do grudnia 2019r.
Zakres terytorialny – m. Poznań i powiaty subregionu poznańskiego: poznański, szamotulski, średzki,
śremski, obornicki.
Zastosowano następujące techniki badawcze w ramach metod ilościowych i jakościowych:
1. Analiza danych zastanych była pierwszym etapem badania – wstępem do prowadzenia
badań właściwych. Pozwoliła nie tylko zapoznać się z kontekstem badania, ale także ze
wszystkimi dokumentami istotnymi dla jej przebiegu. Analizie zostały poddane dokumenty
wykazane w wykazie źródeł (Załącznik nr 1).
2. Spotkania warsztatowe online z 3 grupami, które były elementem wzbogacającym analizę
desk research. Ta technika pozwoliła zebrać opinie lokalnych interesariuszy. Odbyły się trzy
spotkania online grup warsztatowych: Samorząd, Nauka i Biznes. Każde ze spotkań
zgromadziło 15 osób na platformie ZOOM.
3. TDI - (telefoniczne wywiady pogłębione) - miały na celu pozyskanie jakościowych informacji
na temat powiązań branżowych w ramach mocnych i słabych stron, wyzwań i potrzeb dla
obszarów zdefiniowanych jako specjalizacje subregionu. Odbyło się łącznie 30 wywiadów
telefonicznych z przedstawicielami nauki, przedstawicielami klastrów, Instytucji Otoczenia
Biznesu, przedsiębiorstwami innowacyjnymi, a także tymi, które swoimi działaniami wpisują
się w inteligentne specjalizacje.
Spotkanie konsultacyjne - polegało na dokonaniu kompilacji wiedzy pozyskanej w wyniku realizacji
badania i poddanie jej społecznej ocenie. Celem spotkania konsultacyjnego była weryfikacja
zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych oraz zaproponowanie działań dla zidentyfikowanych
obszarów specjalizacji. Spotkanie dedykowane było przedstawicielom JST, IOB, nauki i
przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach zidentyfikowanych w ramach analizy
specjalizacji subregionu. Podczas panelu zostały wypracowane stanowiska na temat IS dotyczące
podregionu i m. Poznań. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

3. OPIS PRZEBIEGU BADANIA
Poniżej przedstawione zostały poszczególne techniki zastosowane w badaniu oraz proces przebiegu
poszczególnych etapów. Zaprezentowane zostały także najważniejsze informacje, które udało się
uzyskać.
W pierwszym etapie badania wykonano analizę desk research, która pozwoliła na przeanalizowanie
dokumentów strategicznych dla subregionu poznańskiego i m. Poznań. Na podstawie zgromadzonych
danych przedstawiono zasoby subregionu i m. Poznań: wykształcenie mieszkańców, profile
kształcenia, rynek pracy, stan bezrobocia, zawody deficytowe oraz wykaz działających klastrów.
W jednym miejscu zebrano także dane dotyczące pozycji subregionu na tle gospodarki regionalnej,
opisano współczynnik lokalizacji, dynamikę rozwoju regionu za pomocą współczynnika przesunięć
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udziałów (shift share). Wskazano wiodące przedsiębiorstwa w subregionie poznańskim i m. Poznań.
Na podstawie sekcji PKD 2007, analizy struktury wartości dodanej brutto scharakteryzowano
przedsiębiorstwa i branże subregionu. W dalszej kolejności przeprowadzono analizę wyzwań
subregionalnych w oparciu o pięć obszarów, kluczowych z perspektywy inteligentnych specjalizacji
w subregionie poznańskim i m. Poznań. Wskazano także wyzwania dla powiatów w subregionie
poznańskim. Na podstawie zebranych danych opisano także dynamikę środowiska przedsiębiorczości.
Dane do analizy uzyskano z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz dokumentów
wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Drugim etapem badania były spotkania warsztatowe. W wyniku spotkań warsztatowych
z trzema grupami: Biznes, Nauka oraz Samorząd rozmówcy wskazali przewagi konkurencyjne
subregionu, branże w subregionie, które rozwijają się szczególnie dynamicznie i zwiększają swoją
konkurencyjność, bariery, które przedsiębiorstwa napotykają przy wprowadzaniu innowacji,
wskazano inteligentne specjalizacje, w ramach, których najczęściej dochodzi do współpracy na linii
biznes-nauka. Wskazano także zmiany, które nastąpiły na skutek pojawienia się COVID-19. Podczas
warsztatów przeprowadzono analizę w obrębie poszczególnych specjalizacji (SWOT). Z każdego
spotkania powstało sprawozdanie zawierające najważniejsze wnioski i rekomendacje.
Istotnym elementem i uzupełnieniem spotkań warsztatowych były przeprowadzone telefoniczne
wywiady pogłębione (TDI), które pozwalały na weryfikację wstępnie zidentyfikowanych specjalizacji
subregionalnych przez kluczowych interesariuszy w ramach kontynuacji procesu przedsiębiorczego
odkrywania na poziomie lokalnym. Przeprowadzono 30 wywiadów telefonicznych
z przedstawicielami sektora nauki, Instytucji Otoczenia Biznesu, klastrów, firm innowacyjnych, a także
tych, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje.
Podsumowaniem badań było spotkanie konsultacyjne, które miało na celu przedstawienie
skompilowanej wiedzy pozyskanej z wyników badania oraz poddanie ich dyskusji przedstawicielom
sektora nauki, biznesu i samorządu. W moderowanym spotkaniu online uczestniczyło 30 osób.
Podczas spotkania zostały poruszone takie wątki, jak: różnice i podobieństwa pomiędzy regionem
i subregionem, jakie specjalizacje subregionalne mają szczególnie silny potencjał do
rozwoju, kierunki kształcenia, jakie powinny zostać przyjęte w najbliższej perspektywie w celu
zaspokojenia potrzeb subregionu, sposoby eliminacji barier napotykanych przez przedsiębiorstwa
przy wprowadzaniu innowacji, scenariusze działań dla UMWW i lokalnych samorządów oraz ich rola.
W efekcie końcowym realizacji tego etapu nastąpiło sformułowanie rekomendacji dla Samorządu
Województwa Wielkopolskiego i Jednostek Samorządu Terytorialnego subregionu poznańskiego
i m. Poznań w zakresie inteligentnego rozwoju zgodnie z ich kompetencjami.

4. ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE
W rozdziale czwartym zostały przedstawione odpowiedzi na pytania badawcze w formie tabeli.
Odpowiedzi zostały przygotowane w sposób syntetyczny na podstawie otrzymanych wyników badań:
analizy desk research, spotkań warsztatowych, telefonicznych wywiadów pogłębionych i spotkania
konsultacyjnego - społecznego.
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TABELA 1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE

Pytania badawcze

Odpowiedzi na pytania badawcze

1.

Jakie inteligentne specjalizacje subregionalne,
zgodnie z przyjętą w niniejszym SOPZ definicją
i w oparciu o analizę obejmujący 5 wymiarów
(SOPZ
pkt.
4.2),
zidentyfikowano
w
omawianym subregionie?2

2.

Czy zidentyfikowane inteligentne specjalizacje
subregionalne wpisują się w przyjęty zestaw 6
inteligentnych specjalizacji regionalnych, a jeśli
tak to, w jakim zakresie?

3.

Które ze zidentyfikowanych inteligentnych
specjalizacji subregionalnych mają szczególnie
silny potencjał do rozwoju? Jaka przewidziana
jest ich dynamika rozwoju?

4.

W
ramach,
których zidentyfikowanych
inteligentnych specjalizacji subregionalnych
występuje najczęściej współpraca na linii
biznes-nauka?

Inteligentne specjalizacje zidentyfikowane w subregionie
poznańskim i m. Poznań to:

Przemysł jutra,

Wnętrza przyszłości,

Wyspecjalizowane procesy logistyczne,

Rozwój oparty na ICT,

Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów,

Nowoczesne technologie medyczne.
Oprócz przyjętego zestawu sześciu inteligentnych specjalizacji
regionalnych wskazano również na nowe obszary, które mogły być
nimi objęte:
● Energia zeroemisyjna,
● Gospodarka Obiegu Zamkniętego,
● Ekonomia wody,
● Budownictwo Energooszczędne,
● Ochrona środowiska,
● Rozwój oparty na kulturze.
Na podstawie analizy danych zastanych oraz wyników badań
można wyróżnić 3 specjalizacje, które mają największy potencjał
do rozwoju w subregionie poznańskim:
● Rozwój oparty na ICT,
● Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów,
● Przemysł jutra.
Do inteligentnych specjalizacji, w ramach których najczęściej
dochodzi do współpracy na linii biznes - nauka wskazano przez
naukowców przede wszystkim „Rozwój oparty na ICT”,
„Wyspecjalizowane procesy logistyczne” oraz „Przemysł jutra”.
W przypadku dwóch pierwszych specjalizacji branża IT
wskazywana jest ogólnie, jako ta, która najczęściej generuje
badania naukowe, której efekty wykorzystywane są również w
innych branżach/specjalizacjach. W przypadku „Przemysłu jutra”
jest to współpraca z branżą meblarską. Podczas warsztatów
wskazano te inteligentne specjalizacje, w ramach których
najczęściej dochodzi do współpracy na linii biznes - nauka. Należą
do nich:

Biorsurowce i żywność dla świadomych konsumentów
wg. grupy Nauka,

Przemysł jutra – branża meblarska wg. Grupy Nauka
oraz Biznes,

IT wg. Grupy Biznes,

Logistyka (B).

lp.

Należy wymienić te inteligentne specjalizacje, w których zachodzi
współpraca na linii biznes – nauka: Rozwój Oparty na ICT,
Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Przemysł Jutra, Wnętrza
Przyszłości, Biosurowce i żywość dla świadomych konsumentów, o
czym świadczą takie inicjatywy jak:

Synergia IT – klaster, który wpisuje się w Rozwój oparty
na ICT,

Waste Klaster – wpisuje się w Biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów oraz Przemysł Jutra,

Swarzędzki Klaster Producentów Mebli – Wnętrza
2

Podczas spotkań warsztatowych nie wskazano inteligentnych specjalizacji, do których należą biosurowce i medycyna, ze
względu na braku przedstawicieli – ekspertów w tych dziedzinach.
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Przyszłości i Przemysł jutra,
Zdrowia Food4Good - wpisuje się w Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów oraz Przemysł
Jutra,

e-Commerce Connections – Wyspecjalizowane procesy
logistyczne,
 ECDF mKlaster - który wpisuje się w Rozwój oparty na
ICT,

Poznański Park Naukowo – Technologiczny, który łączy
w sobie - Rozwój Oparty na ICT, analizy, diagnozy i
badania prowadzone przez laboratoria poznańskich
uczelni na zlecenie firm w subregionie poznańskim i m.
Poznań.
Głównymi kierunkami kształcenia, które należy rozwijać są
kierunki związane z IT (informatyzacja, automatyzacja,
robotyzacja).
Brakuje
pracowników
o
zróżnicowanych
umiejętnościach, którzy pracowaliby w interdyscyplinarnych
zespołach.
Na podstawie analizy danych zastanych do poszczególnych
inteligentnych specjalizacji można przyporządkować następujące
sekcje PKD:
Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów - Sekcja A
dział 01, Sekcja C dział 10, Sekcja C dział 11,
Wnętrza przyszłości - Sekcja A dział 02, Sekcja C dział 13, Sekcja C
dział 16‐18, Sekcja C dział 22, Sekcja C dział 25 i 31,
Przemysł jutra – Sekcja C dział 24‐25, Sekcja C dział 27‐30, Sekcja
C dział 33,
Wyspecjalizowane procesy logistyczne – Sekcja H, działy 49‐52
Rozwój oparty na ICT – Sekcja C dział 26, Sekcja J dział 61‐63,
Nowoczesne technologie medyczne - Sekcja C dział 21, Sekcja Q
dział 86 oraz Sekcja C dział 26‐28, Sekcja J dział 62‐63, Sekcja M
dział 72, 74.
Energia z OZE – Sekcja D, dział 35,
Gospodarka Obiegu Zamkniętego Sekcja D i E,
Ekonomia wody – Sekcja E,
Budownictwo Energooszczędne – Sekcja F, dział 41, 43 – 43.9,
Ochrona środowiska – Sekcja E, dział 38-39,
Rozwój oparty na kulturze – Sekcja R, dział 90-91.
Na dzień dzisiejszy w subregionie poznańskim i m. Poznań istnieją
parki naukowo – technologiczne, parki maszynowe,
wyspecjalizowane w maszynach zajmujących się wykonywaniem
czynności w pełni zautomatyzowanych zastępując człowieka. Do
najważniejszych parków naukowo-technologicznych należą:
Poznański Park Naukowo - Technologiczny, Poznański Park
Technologiczno - Przemysłowy, Nickel Technology Park Poznań,
Eureka Technology Park, Luvena Park Technologiczny Luboń,
Nobel Tower. Są to nowoczesne jednostki wpisujące się w
inteligentne specjalizacje takie jak: Przemysł Jutra, Rozwój Oparty
na ICT. Na dzień dzisiejszy na podstawie analizy danych zastanych
nie ma informacji o tym, by istniejące tereny inwestycyjne były
kształtowane
pod
wybrane
inteligentne
specjalizacje.
Kształtowanie terenów inwestycyjnych zależy od tego jakie plany
ma inwestor polski lub zagraniczny. Na pewno ważnym aspektem
jest tworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, gdzie możliwa
jest ulga od podatku dochodowego. Na podstawie art. 12 ustawy
o Specjalnych Strefach Ekonomicznych dochody uzyskane
z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w
ramach zezwolenia przez osoby prawne lub fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego.
Istnieją dwa tytuły uzyskania zwolnienia:
a) realizacja nowej inwestycji;
b) tworzenie nowych miejsc pracy.


5.

Jakie kierunki kształcenia przyjąć w najbliższej
perspektywie w celu zaspokojenia potrzeb
subregionu?

6.

Jaki zestaw PKD można przyporządkować do
każdej ze zidentyfikowanych inteligentnych
specjalizacji subregionalnych?

7.

Czy
istniejące
tereny
inwestycyjne
kształtowane są pod wybrane inteligentne
specjalizacje? Jeśli tak to jakie? Jaki jest stopień
wykorzystania powierzchni poszczególnych
terenów?
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Obecnie w subregionie poznańskim tereny takie znajdują się:
Komorniki – brown field,
5 działek w gminie Czerwonak – green field,
Hala produkcyjno – magazynowa budowana przez Jakon
w Komornikach.

8.

Czy planowane są w najbliższym czasie nowe
tereny inwestycyjne? Jeśli tak, to ile i czy będą
miały swoje specjalizacje?

9.

Jak kształtuje się struktura przedsiębiorstw?
wg:
a) PKD 2007;
b) inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski
(RIS3)
c) wielkości przedsiębiorstwa (zatrudnienia);
d) rodzaju działalności gospodarczej (handel,
usługa, produkcja, IOB, stowarzyszenie);
e) lokalizacji (powiat).
Odpowiedzi na pytanie należy udzielić
z podziałem na wartość nominalną i udział
procentowy.

Przypisanie poszczególnych terenów inwestycyjnych do
konkretnych inteligentnych specjalizacji nie jest możliwe na chwilę
obecną. Są to tereny z potencjałem, jednak rodzaj inwestycji
uzależniony jest od inwestora.
Województwo wielkopolskie oferuje w bazie 220 terenów,
a ich łączna powierzchnia wynosi 4 984 ha. Wielkopolska sytuuje
się w czołówce województw – jedynie województwa śląskie
i dolnośląskie posiadają więcej terenów. Większość terenów
oferowanych przez Wielkopolskę są to tereny typu greenfield.
Największym terenem promowanym w Wielkopolsce są tereny w
gminie Kostrzyn. Urząd Miasta Poznania gospodaruje zasobem
Poznania i Skarbu Państwa w granicach administracyjnych miasta.
Na sprzedaż pod zabudowę mieszkalną są działki przy ul.
Czechosłowackiej, na Łacinie i Milczańska. Miasto Poznań oferuje
również tereny z funkcją usługową: Franowo, ul. Marcelińska,
Hetmańska, Miasto Poznań, realizując program strategiczny Rzeka
w Mieście, który ma na celu uatrakcyjnienie terenów nad Wartą –
poprawa jakości przestrzeni oraz poszerzenie oferty turystycznej.
W subregionie poznańskim:
a) W subregionie poznańskim dominującymi sekcjami PKD
w strukturze ogółu istniejących podmiotów gospodarczych są:
sekcja G, skupiająca przedsiębiorstwa trudniące się przede
wszystkim handlem, - 21,4%,
Sekcja M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) 13,9%,
Sekcja F (Budownictwo) - 11,7%,
Sekcja C (Przetwórstwo przemysłowe) - 8,1%,
Sekcje S i T (Pozostała działalność usługowa) - 6,0%,
Sekcja Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna) - 5,9%,
Sekcja J (Informacja i komunikacja) - 5,7%,
Sekcja H (Handel hurtowy i detaliczny) - 5,5%,
Sekcja L (Działalność związana z obsługą rynku nieruchomość)5,2%,
Sekcja N (Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca) - 4,1%.
b) Zgodnie z analizą danych zastanych przedsiębiorstwa działające
na terenie subregionu poznańskiego i m. Poznań wpisują się w
inteligentne
specjalizacje
takie
jak:
Przemysł
Jutra,
Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój Oparty na ICT. Są
to wiodące gałęzie przemysłu w subregionie poznańskim i m.
Poznań.
c) W subregionie poznańskim blisko 1/3 ogółu zatrudnionych osób
pracuje w szeroko pojętych usługach. W całym województwie
wielkopolskim jest to 1/4 wszystkich pracujących, a w Polsce 29%.
Na drugim miejscu pod względem zatrudnienia w subregionie
plasuje się przemysł i budownictwo z 30% udziałem w strukturze,
60,7% mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku
produkcyjnym, 23,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,3%
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 754 podmiotów
w powiecie poznańskim jako rodzaj działalności deklarowało
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; jako przemysł
i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (15
622) podmiotów, a 74,8% (48 652) podmiotów w rejestrze
zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób
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fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie
poznańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej
działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (22.2%) oraz działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (14.3%). Analizując rejestr
firm pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można
stwierdzić, że najwięcej (62 700) jest mikroprzedsiębiorstw,
zatrudniających 0 - 9 pracowników.
d) W subregionie poznańskim dominującą sekcją PKD
w strukturze ogółu istniejących podmiotów gospodarczych jest
sekcja G, skupiająca przedsiębiorstwa trudniące się przede
wszystkim handlem. Zmiana zachodzi na kolejnych miejscach
w rankingu, bowiem inaczej niż w Wielkopolsce i kraju,
w subregionie większy udział ma sekcja M - Działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (udział większy o ponad 3
punkty procentowe), a niższy sekcja F – Budownictwo.
W sektorze pozostałych usług (sekcje M, N, O, P, Q, R, S, T)
najwyższe wartości odnotowano w Poznaniu, a w sektorze handlu
i usług (sekcje G, H, I, J) w Poznaniu i podregionie poznańskim.
Biorąc pod uwagę bardziej szczegółowy podział grup sekcji PKD w
subregionie poznańskim za ponad 1/3 wartości dodanej brutto
odpowiadają sekcje G-J, których udział w strukturze jest
relatywnie znacznie wyższy niż w Wielkopolsce i kraju.

10. Jaka jest dynamika rozwoju przedsiębiorczości
w subregionie?

11. Jak przedstawia się struktura zatrudnienia,
stopa bezrobocia (wg powiatów)?

e)
W przypadku całego województwa zdecydowanie
o specjalizacji regionu świadczy jedynie wartość LQ dla sekcji A,
która jest zdecydowanie najwyższa pośród wszystkich sekcji (1,53
w 2019 roku). Z kolei w subregionie poznańskim można mówić o
znacznej koncentracji w przypadku sekcji J, M i U. Wysokie
wartości LQ notuje się także dla sekcji: D, K, L oraz N.
Subregion poznański odznacza się relatywnie wysoką koncentracją
przedsiębiorstw w dziedzinie handlu, transportu, zakwaterowania
i informacji. W okresie 5 lat poddanych analizie nieznacznie
wzrosła koncentracja zasobów w regionie w przypadku przemysłu
i budownictwa oraz handlu, transportu, zakwaterowania i
informacji. Subregion poznański w tym czasie zwiększył
koncentrację wartości dodanej brutto szczególnie w przypadku
usług finansowych i związanych z nieruchomościami oraz
pozostałych usług.
Stopa rejestrowanego bezrobocia w województwie wielkopolskim
na koniec 2018 r. ukształtowała się na poziomie 3,1% i była niższa
w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Ponadto, liczba
bezrobotnych była o 7 990 osób mniejsza niż przed rokiem i
wyniosła 50 867 osób. W subregionie poznańskim miał miejsce
największy spadek liczby osób bezrobotnych na koniec 2018r.
spośród wszystkich subregionów w Wielkopolsce.
Bezrobocie w powiatach subregionu poznańskiego jest
zróżnicowane w odniesieniu do poziomu wykształcenia. Sytuacja
ta wynika z ogólnej liczby absolwentów danego rodzaju instytucji
kształcenia. Najwięcej bezrobotnych legitymujących się
wykształceniem wyższym i ogólnokształcącym zarejestrowano
w mieście Poznaniu (32,2%) i powiecie poznańskim (24,7%). Na
tym obszarze znajduje się najwięcej ośrodków akademickich i
liceów ogólnokształcących, jednocześnie kształcących największą
liczbę osób. Z kolei w m. Poznań odnotowany został najmniejszy
odsetek bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym
i zasadniczym zawodowym – kolejno 16,3% i 14,8%. Najliczniejsza
grupa osób zarejestrowanych z powiatowych urzędach pracy z
wykształceniem średnim zawodowym i zawodowym była w
powiecie obornickim i szamotulskim. Najwięcej bezrobotnych
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12. Czy
występują
rodzaje
działalności
gospodarczej odznaczające się szczególnie
wzrostem pozycji konkurencyjnej? Jeśli tak, to
które?

13. Jakie i ile przedsięwzięć zrealizowano z
Funduszy
Europejskich
w
ramach
dofinansowania
2007
-2013
i obecnej perspektywy?

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych odnotowano
w powiecie średzkim (31,4%), obornickim (30,5%), śremskim
i szamotulskim (29,7%), poznańskim (19,4%) oraz 14,8%
w mieście Poznań.
Branżami w subregionie, które rozwijają się szczególnie
dynamicznie i zwiększają swoją konkurencyjność są:
● Branża IT,
● Budownictwo,
● Logistyka,
● Edukacja,
● Branża spożywcza,
● Handel,
● Rolnictwo,
● Biotechnologia;
● Branża kosmetyczna,
● Ochrona Środowiska - rozwiązania z zakresu Gospodarki
Obiegu Zamkniętego.
Mapa dotacji wskazuje na projekty dofinansowane z funduszy Unii
Europejskich, które dotyczyły wszystkich 15 obszarów,
w których w ramach poszczególnych programów dofinansowano
projekty rozwojowe dla: administracji, badań, bezpieczeństwa,
energetyki, kultury i sztuki, nauki i edukacji, ochrony środowiska,
ochrony zdrowia, pracy i integracji społecznej, rewitalizacji,
rozwoju firm, telekomunikacji i e-usług, transportu, turystyki oraz
współpracy międzynarodowej.
W perspektywie finansowania w latach 2014 – 2019 zrealizowano
następującą ilość projektów w poszczególnych powiatach:

m. Poznań – 782,

powiat poznański – 695,

powiat średzki – 187,

powiat obornicki – 185,

powiat śremski – 162,

powiat szamotulski – 109,

14. Czy były w tym inwestycje w działalność
innowacyjną
a) rodzaj innowacyjności
b) skalę innowacyjności?

Szczegółowy wykaz wszystkich projektów w podziale na powiaty
zawiera załącznik do raportu nr 3.
Na podstawie analizy projektów objętych finansowaniem
w ramach środków z Unii Europejskiej w latach 2014 – 2019
w subregionie poznańskim i m. Poznań pojawiły się innowacyjne
rozwiązania, które dotyczyły:
a) innowacyjności w ramach produkt:

opracowania przełomowej technologii BIOINSEC
w firmie HIPROMINE S.A.,

wdrożenia wyników prac B+R w firmie Moderno Mundo
dla uruchomienia produkcji opakowań typu doypack
zabezpieczonych
nadrukiem
widocznym
w określonej długości widma i nacinką laserową;
budowa centrum B+R w Buku oraz prace badawczorozwojowe w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii
uszkodzeń układu ruchu szansą rozwoju i poprawy
konkurencyjności firmy EQUI VET SERWIS Dr Maciej
Przewoźny,
b) Innowacyjności w ramach procesów :

wprowadzenia pojazdów niskoemisyjnych,

budowy
systemu
zintegrowanych
węzłów
przesiadkowych,
nowoczesnych
technologii
3D
w kontroli jakości,

platformy do interakcyjnych analiz metrologicznych
w koncepcji Przemysł 4.0 umożliwiająca zrobotyzowaną
laserową
digitalizację
powierzchni
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15. Jakiego rodzaju innowacyjnością (produktowa,
technologiczna, organizacyjna) charakteryzują
się wskazane projekty?

16. Jakie bariery przedsiębiorstwa napotykają przy
wprowadzaniu innowacji?

w skali makro,
wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach
w
podregionie
poznańskim
i Poznaniu,
opracowania i wdrożenia innowacyjnej w skali globalnej
technologii produkcji generacji samoadhezyjnych
termoplastycznych membran dachowych,
opracowania technologii wytwarzania komponentów
wnętrza pojazdów komunikacji publicznej,
opracowania i stworzenia prototypu pierwszego
w Polsce szkoleniowego symulatora samolotu
pasażerskiego najnowszej generacji,
InnHatch - innowacyjna technologia przemysłowego
rozrodu owadów,
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenie
Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy,
wdrożenia innowacyjnej technologii druku na szkle
termoutrwardzanymi.

b) Skala innowacyjności dotyczyła wybranych przedsiębiorstw,
gmin, powiatów, które przyczyniały się do rozwoju
technologicznego a także infrastrukturalnego subregionu
poznańskiego. Dzięki środkom z Unii Europejskiej tworzone są
węzły przesiadkowe, ścieżki rowerowe, modernizowane są drogi
oraz możliwe jest połączenie dotychczas nieskomunikowanych
obszarów w ramach subregionu poznańskiego a także aglomeracji
poznańskiej. Finansowane są także systemy korzystania
z odnawialnych źródeł energii dla poszczególnych gmin
subregionu poznańskiego np. Rokietnica, Suchy Las, Dopiewo.
Środki finansowe pozwalają na aktywizowanie osób bezrobotnych,
dofinansowanie poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół
zawodowych, poszerzenie usług społecznych i aktywizację osób
wykluczonych społecznie. Możliwe jest także finansowanie
wsparcia dla osób, które nie mają dostępu do Internetu,
komputerów.
Analiza dotychczas współfinansowanych projektów w latach 2014
–2019 wskazuje na innowacyjność technologiczną – nowe
komponenty, wyspecjalizowane procesy produkcji, produktową –
otrzymywanie wyższej jakości produktów o większej
wytrzymałości
odpowiadających
również
wymaganiom
użytkownika pod względem wyglądu i użyteczności.
Innowacyjność organizacyjna charakterystyczna jest dla
innowacyjnych rozwiązań pośród firm, które dzięki środkom
finansowym mogą zautomatyzować proces produkcji oraz zastąpić
ludzi robotami wykonującymi część zadań.
Bariery, które przedsiębiorstwa napotykają przy wprowadzaniu
innowacji to przede wszystkim:
● brak środków finansowych na przeprowadzenie procesu
innowacji,
● brak wiedzy jak pozyskiwać środki na innowacje,
● bariery biurokratyczne,
● brak umiejętności korzystania z nowych technologii,
● wysokie koszty przygotowania innowacji,
● brak
specjalistycznej
kadry,
która
pomoże
przeprowadzić proces innowacji i doprowadzić do ich
wdrożenia,
● niedopasowanie kompetencji absolwentów studiów
wyższych do profilów przedsiębiorstw,
● Niechęć przedsiębiorców do współpracy z nauką,
● pogłębiający się podział na liderów innowacji kontra
mniejsze przedsiębiorstwa, które nie posiadają
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doświadczenia,
sprzeczności w interesach środowiska biznesowego
(ukrywać know-how) a naukowego (publikować wyniki
badań nt. know-how),
● bariery mentalne wśród pracowników i kadry
zarządzającej.
Do konkurencyjnych przewag analizowanego subregionu można
zaliczyć:
● położenie geograficzne i dobre skomunikowanie
z innymi ośrodkami gospodarczymi,
● silną tradycję przedsiębiorczości,
● potencjał akademicki Poznania,
● dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową,
● dużą liczbę podmiotów gospodarczych (produkcyjnych,
usługowych) potrafiących elastycznie reagować na
zmiany w otoczeniu rynkowym,
● dobrze wykształcone kadry i duże zasoby pracowników,
● relatywnie niskie koszty pracy,
● dobra współpraca pomiędzy samorządami,
● różnorodność branż działających w subregionie,
● bogate gminy w regionie.
Z pewnością do takich branż należy ICT, branża szklarska,
meblarska, recyklingowa.
●

17. Jakie mogą być przewagi
analizowanego subregionu?

konkurencyjne

18. Czy można wskazać branże/branżę, które/a
w ostatnich latach wykazuje się ożywieniem na
rynku międzynarodowym?
19. W jakich branżach gospodarki subregionu
należy wzmocnić wsparcie zatrudnienia i
dlaczego?
20. Jakie są nowe obszary niszowe, które mogłyby
wpłynąć na zmianę struktury zatrudnienia?
21. Jak kształtuje się potencjał subregionu w
obszarach gospodarki zeroemisyjnej w
kontekście strategii „Czysta planeta dla
wszystkich” przyjętej przez Komisję Europejską.

22. Czy wykorzystuje się potencjał naturalny m.in.
geotermię, energię odnawialną, gospodarkę
zeroemisyjną?

23. Czy identyfikuje się branże i zawody, które
wymagają wsparcia EFS, aby następnie je
wspierać
poprzez
system
kryteriów
konkursowych? Jeśli tak, to jakie?

Do takich zawodów należą: specjaliści od obsługi maszyn
i parków maszynowych, automatycy, operatorzy maszyn CNC,
pracownicy administracyjni: księgowi, PR, HR.
Z pewnością niszową strukturą są pracownicy obsługi maszyn CNC,
programowania maszyn i robotów, które mogłyby zastąpić pracę
człowieka, unowocześnić parki maszynowe i dynamikę produkcji.
Subregion poznański i m. Poznań ma potencjał do rozwoju
zeroemisyjnej gospodarki, co wielokrotnie w swoich
wypowiedziach podkreślali uczestnicy warsztatów, wskazując
m.in. na rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców. Jest
potrzebne wsparcie finansowe w tym zakresie dla mikro i małych
firm: dotacje, pożyczki.
Potencjał ten wykorzystywany jest w stopniu niedostatecznym.
Wynika to z wysokich cen produktów (np. pojazdów
elektrycznych), wysokich kosztów wytwarzania i nawyków
konsumenckich. Przykładem przedsiębiorstwa, które wykorzystuje
potencjał naturalny jest firma SOLARIS, która w większym stopniu
eksportuje ekologiczne pojazdy za granicę niż zabezpiecza
regionalne potrzeby transportowe.
Szczególnego wsparcia wymaga branża nowych technologii
mających zastosowanie w medycynie. Firmy działające w tym
obszarze na terenie Wielkopolski to głównie zagraniczni
inwestorzy. Ten obszar ma ogromne znaczenie uwzględniając
procesy demograficzne, wzrost świadomości dbania o własne
zdrowie, sytuację epidemiczną, przy jednoczesnym dynamicznym
rozwoju nowych technologii. W branży medycznej brakuje lekarzy,
pielęgniarek i ratowników medycznych na rynku pracy.
Branża
transportowo-logistyczna:
kierowcy
samochodów
ciężarowych i ciągników siodłowych, kierowców autobusów,
magazynierów, pracowników od kierowania procesami
logistycznymi (automatyka i robotyka).
W branży budowlanej, usługowej i meblarskiej brakuje takich
pracowników jak: budowlańcy, tynkarzy, murarzy, operatorów
i mechaników sprzętu do robót ziemnych, operatorów obrabiarek
skrawających,
elektryków, hydraulików, spawaczy, tokarzy,
tapicerów. Brakuje również stolarzy i pracowników od obróbki
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24. Jakie dziedziny nauki preferowane są na
lokalnych uczelniach i czy zaspokajają lokalne
potrzeby?

25. Czy są dziedziny nauki, które wymagają
wsparcia?

26. Jakie kierunki interwencji należy wzmacniać
w przyszłości, w kontekście zmieniających się
warunków funkcjonowania rynku pracy (w tym
procesów demograficznych, uwarunkowań
wynikających
z
sytuacji
kryzysowych
w gospodarce itp.)
a) rodzaj przedsiębiorstw, jeśli taj, to
który/e?
b) sekcje, dział gospodarki według PKD
2007, jeśli tak, to który/e?
c) rozwiązanie innowacyjne, jeśli tak, to
które?

drewna, dekarzy i blacharzy budowlanych. W branży usługowej
brakuje kasjerów, krawców, kucharzy, pracownicy produkcji
odzieży.
Wsparcia wymaga również branża ICT, gdyż brakuje
wykwalifikowanych analityków, programistów,
Na lokalnych uczelniach preferowane są głównie kierunki
społeczne (psychologia, pedagogika) – 30%, inżynieryjnotechnicznych (np. informatyka) – 17% i humanistycznych (np.
filologia) – 15%. Osobny przypadek stanowi kierunek
„zarządzanie”. Został on zaliczany to nauk społecznych
i inżynieryjnych, w zależności od typu uczelni, na której był
wykładany. Jeśli chodzi o kierunki społeczne nie zaspokajają one
lokalnych potrzeb – warto byłoby rozważyć zmniejszenie roli
pedagogiki na rzecz takich kierunków jak opieka nad osobami
starszymi, w odpowiedzi na istniejące trendy demograficzne.
Kierunki informatyczno-matematyczne w większym stopniu
gwarantują pewną pracę – są to kierunki związane z pracami nad
bazami danych, zarządzaniem nimi i ich przechowywaniem,
umiejętności obsługi programów do analizy danych. Uczelnie nie
reagują na potrzeby rynku pracy – są bardziej teoretyczne, nie
aktualizują sylabusów i nie zmieniają sposobów prowadzenia
zajęć. Niestety problemem jest sposób finansowania uczelni, który
obniża poziom, gdyż za studentem idą środki finansowe.
Wśród dziedzin, które warto rozwijać są:
a) biotechnologia i rozwój technologii służącej medycynie,
b) branża transportowo - logistyczna, budowlana, usługowa
i meblarska – to branże deficytowe jeśli chodzi
o zapotrzebowanie na konkretne profesje,
c) nauki inżynieryjno-techniczne - już na poziomie kształcenia
w szkołach ponadpodstawowych powinno być większe
nastawienie na nauczanie logiki i matematyki,
d) nowy obszar określany jako kompletne procesy elektroniczne
- integrują one działania badawcze, projektowe,
programowanie. Niewątpliwie mocną stroną inteligentnej
specjalizacji „Rozwój oparty na ICT” jest ogromna rzesza
programistów,
e) branża telekomunikacyjna – światłowodowa, czyli
zapotrzebowanie na szybkie przesyłanie danych i realizacja
inwestycji.
Kierunki interwencji w odniesieniu do:
a) rodzaju przedsiębiorstw: stworzenie infrastruktury do
ładowania samochodów elektrycznych, w tym małych
elektrowni przydomowych, gdyż to otworzy rynek w związku
z projektowanie gospodarki zeroemisyjnej; rozwijanie branży
targowej oraz firm produkujących potrzebne komponenty do
produkcji mebli – te dwa sektory zostały mocno dotknięte
przez kryzys związany z epidemią, jest to szczególnie istotne
w kontekście specjalizacji Przemysł jutra i Wnętrza
Przyszłości.
b) Działu gospodarki wg PKD: Sekcja E (Dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją), Sekcja D (Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych),
Sekcja O (Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), Sekcja B
(Górnictwo i wydobywanie), Sekcja U (Organizacje i zespoły
eksterytorialne). W związku z tym, wśród kierunków
interwencji należy wskazać po pierwsze działania z zakresu
biotechnologii, ochrony środowiska i OZE, a po drugie
związane z usługami społecznymi oferowanym przez lokalną
administrację.
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27. Jakie są dobre praktyki stosowane przez
podmioty publiczne mające wpływ na
niwelowanie
negatywnych
zjawisk
gospodarczych charakteryzujących subregion?

28. Jakie są formy wsparcia udzielane przez JST dla
lokalnych środowisk gospodarczych?

29. Czy JST podjęły inicjatywy mające na celu
powstawanie klastrów na terenie subregionu?

30. Czy strategiczne dokumenty lokalne (np.
Strategie rozwoju, plany rozwoju, lokalne
i gminne programy rewitalizacji) obowiązujące
obecnie w JST uwzględniają wspieranie i rozwój
inteligentnych specjalizacji w subregionie?

c) Rozwiązań innowacyjnych: wykorzystujących Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów – subregion
poznański posiadają odpowiednią infrastrukturę, sprzęt,
areał, dobre ziemie (silne strony).
Interesującym przykładem jest Spółka Celowa UEP. W okresie od
października 2014 do czerwca 2020 roku SC UEP zrealizowała
ponad 200 projektów dla 150 przedsiębiorstw i instytucji
publicznych. Projekty Spółki koncentrują się na kwestiach rozwoju
strategicznego (m.in. opracowanie nowych produktów, kreowanie
nowych modeli biznesowych, tworzenie strategii rozwoju i B+R)
i wymagają tworzenia interdyscyplinarnych, między katedralnych
zespołów oraz opracowania niestandardowej metodyki badań.
Przykładowe formy wsparcia udzielane przez WARP Sp. z o.o.:
a) pożyczki: w ramach Inicjatywy Jeremie2 przedsiębiorcy
z Wielkopolski znajdą dwa produkty: Mała Pożyczka
Inwestycyjna (MPI, MPI2) – do 500.000,00 PLN,
Pożyczka Inwestycyjna (PI) – od 500.000,01 PLN –
2.300.000,00 PLN,
b) dotacje w ramach projektów: „Wielkopolska Tarcza
Antykryzysowa”, projekt „Usługi rozwojowe szansą na
sukces”, projekt „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe
z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie
poznańskim”,
c) doradztwo i działania informacyjne: WARP Sp. z o.o.
uczestniczy
w
ogólnopolskiej
sieci
Punktów
Informacyjnych
Funduszy
Europejskich.
Punkty
informacyjne udzielają informacji m.in. z zakresu: dotacji
i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności
gospodarczej,
dofinansowania
oświaty, kultury,
aktywizacji społecznej i zawodowej, podnoszenie
kwalifikacji oraz działań na rzecz rewitalizacji, poprawy
wydajności energetycznej oraz wielu innych obszarów.
WARP a przykładowe zakończone projekty:

FIRMA I TY (celem projektu było wzmocnienie
rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na
terenie województwa wielkopolskiego przez
utworzenie 100 podmiotów gospodarczych i
13 dodatkowych miejsc pracy przez osoby
bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30
roku życia).
W przeszłości funkcjonowała inicjatywa koordynowana przez
Urząd Miasta Poznania - StartUp Poznań. Miała ona na celu
wspieranie startupów, innowatorów, a także poszukiwanie
odbiorców (klientów) biznesowych dla tych innowacji. Miasto
Poznań było koordynatorem działań.
Przykładem inicjatywy jest powstanie w listopadzie 2015 roku
Wielkopolskiego Klastra Rzecznego. Włodarze nadwarciańskich
gmin oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Pani Magdalena Żmuda podpisali list intencyjny wyrażający wolę
współpracy w celu utworzenia tej inicjatywy -zobowiązali się oni
do rozszerzenia i wzmocnienia istniejących już kontaktów w celu
przywrócenia transportu oraz turystyki na rzekach województwa
wielkopolskiego.
W dokumentach strategicznych nie uwzględniono wspierania
lokalnych inteligentnych specjalizacji. W wielu strategiach (np.
Strategia Rozwoju Gminy Czerwonak na lata 2012 – 2020,
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik 2017-2025, Strategia
Rozwoju Miasta i Gminy Oborniki na lata 2016-2020, Strategia
Rozwoju Miasta Poznania 2020+) pojawiają się zapisy o wspieraniu
powstawania innowacji – głównie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych. Kontekst ich zasadza się na tym, że nowe
technologie pozwalają na bardziej inteligentny (smart)
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i energooszczędny rozwój takich dziedzin jak: transport, usługi
komunalne, mieszkalnictwo a także bezpieczeństwo publiczne,
tworzenie środowiska informacyjnego (open data) itp., ważnych
z punktu widzenia jakości życia mieszkańców.
31. Czy w powiatach zawiązywane są partnerstwa Najczęstszym przykładem współpracy jest partnerstwo na linii
międzysektorowe między JST, uczelniami, uczelnia – biznes. Dwa przykłady: Klub Partnera WSL: to grupa
kilkudziesięciu organizacji, które podpisały z Wyższą Szkołą
sektorem biznesu?
Logistyki dwustronne porozumienie o współpracy, np. Instytut
Logistyki i Magazynowania – instytut badawczy należący do sieci
instytutów
badawczo-rozwojowych
przy
Ministerstwie
Gospodarki, Grupa Raben, Dachser, DHL. Politechnika Poznańska
współpracuje w zakresie m.in. projektowania ekspertyz, realizacji
badań, udostępniania urządzeń, laboratoriów. Partnerami PP są:
Santander Universidades, Huawei, Mesco, Volkswagen Poznań.
32. Jakich kluczowych partnerów należałoby Wskazywanymi partnerami, których należałoby zaangażować
w większym stopniu na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji
zaangażować w większym stopniu?
są przede wszystkim:
● Mikroprzedsiębiorstwa,
● Instytucje Otoczenia Biznesu,
● Sieć Badawcza Łukasiewicz,
● klienci – rozumiani jako odbiorcy usług świadczonych
w ramach inteligentnych specjalizacji,
● klastry.
33. W jakim stopniu kształcenie na uczelniach oraz Kształcenie na uczelniach oraz w innych instytucjach kształcenia
w innych instytucjach kształcenia uwzględnia w bardzo małym stopniu uwzględnia problematykę
inteligentnych specjalizacji.
problematykę inteligentnych specjalizacji?
34. W jakim stopniu inteligentne specjalizacje
wykorzystują unikalne zasoby naturalne
regionu?

35. Jakie są bariery i ograniczenia identyfikowane
przez JST, które utrudniają powstawanie
klastrów na terenie subregionu?

36. Jakimi instrumentami (np. partnerstwa lokalne)
JST mogłyby wzmocnić współpracę w ramach
klastrów na terenie subregionu?
37. Czy
w
powiatach
istnieją
obszary
niezagospodarowane z dużym potencjałem
(tzw. nisze); kierunki, które są potrzebne dla
dalszego funkcjonowania powiatów? (ochrona
środowiska, zmiany klimatu, sprawy związane
z przepisami UE).

Wśród unikalnych zasobów subregionu wykorzystywanych przez
inteligentne specjalizacje należy wymienić farmy fotowoltaiczne
oraz rozwiązania prośrodowiskowe w komunikacji publicznej. Na
chwilę obecną nie są one jednak powszechnie stosowanym
rozwiązaniem.. Należy uwzględnić, że takie rozwiązania takie są w
szczególności wprowadzane w transporcie o czym świadczą
zdobyte nagrody i wyróżnienia dla firm np. Solaris Bus & Coach
S.A. został wyróżniony w kategorii „H₂ Wielkopolska” za „Solaris
Urbino 12 Hydrogen – zeroemisyjny autobus miejski z napędem
elektrycznym zasilanym z wodorowego ogniwa paliwowego”.
Barierami,
które
utrudniają
powstawanie
klastrów
w subregionie są przede wszystkim:
● niski poziom zaufania pomiędzy partnerami,
● brak zapewnionego dofinansowania na koordynację
tego typu przedsięwzięć,
● bariery formalno-prawne i biurokratyczne,
● brak informacji i komunikacji,
● brak potrzeby tworzenia klastrów – konieczność
mówienia językiem korzyści,
● bariery mentalne.
Wskazywane są trzy typy instrumentów, które mogą wspierać
rozwój klastrów:
● instrumenty finansowe,
● instrumenty organizacyjne (koordynacyjne, prawne),
● instrumenty informacyjno-promocyjne.
Kierunki wymagające zmian:

wzmocnienie branży targowej – znacząco przestała
funkcjonować, a co za tym idzie zmniejszyła się liczba
zamówień na elementy z których tworzone
i budowane były stoiska targowe, choć branża ta nie
została wskazana jako potencjalna inteligentna
specjalizacja, to jednak jej pozycja w subregionie jest
znacząca i poważnie ucierpiała też w trakcie epidemii
COVID-19,

wzmocnienie gospodarki zeroemisyjnej poprzez
restrukturyzację taboru komunikacyjnego w powiatach
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subregionu poznańskiego,
wzmocnienie subregionu w kontekście rozwiązań
prośrodowiskowych – nadal problematyczna jest
kwestia związana z gospodarką odpadami i
minimalizacją produkcji śmieci w trakcie wdrażania
alternatywnych rodzajów pozyskiwania energii,
farmy
fotowoltaiczne
mogłyby
być
bardziej
wykorzystane na wielu halach produkcyjnych, które są
zlokalizowane w powiatach subregionu poznańskiego,
zwłaszcza w okolicy Poznania.

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE BADAŃ.

5. WNIOSKI CZĄSTKOWE
Kolejna część raportu zawiera wnioski cząstkowe, które zostały przygotowane na podstawie
uzyskanych wyników badań. Poniżej została przedstawiona tabela zawierająca zestawienie
najważniejszych wniosków.
TABELA 2. WNIOSKI CZĄSTKOWE Z BADAŃ

Wnioski cząstkowe

Technika badawcza
1.

2.

3.

Analiza desk research
4.

5.


Największa liczba absolwentów szkół zawodowych została
odnotowana w powiecie obornickim, techników w powiecie
śremskim, liceów ogólnokształcących i studiów magisterskich
w Poznaniu. Jest to związane z ofertą tych regionów jeśli
chodzi o dostępność danego rodzaju/typu szkoły/instytucji
kształcenia, ale również z preferencjami uczniów/studentów.
Wśród zawodów deficytowych należy wskazać te, które
obejmują następujące branże: transportowo-logistyczną,
budowlaną, usługową i meblarską.
W okresie od 2014 do 2019 roku we wszystkich powiatach
wchodzących w skład subregionu poznańskiego odnotowano
spadek bezrobocia. Największą różnicę między 2014 a 2019
rokiem należy przypisać do powiatu obornickiego - spadek
ten wyniósł 6,1%. Najmniejszy spadek bezrobocia miał
miejsce w m. Poznań.
W subregionie poznańskim funkcjonuje 7 aktywnych
klastrów:
E-Commerce connections, Klaster Przetwórców Szkła
Budowlanego,
Wielkopolskie
Centrum
Klasteringu,
Wielkopolski
Klaster
Rzeczny,
Wielkopolska
Izba
Budownictwa, Polski Klaster Innowacyjnych Technologii
Kuźniczych „HEFAJSTOS”, Wielkopolski Klaster Informatyczny.
Reprezentują branżę budownictwa, przemysłu metalowego,
ICT, transportu i doradztwa dla klastrów.
Wśród gospodarczych specjalizacji subregionalnych należy
wskazać kilka według sekcji PKD 2007:
sekcja F – budownictwo: subregion posiada trzecią najwyższą
liczbę przedsiębiorstw w subregionie, szczególnie dominuje
poza Poznaniem i powiatem poznańskim;
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●

●

●

●

sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle: największa liczba
przedsiębiorstw w subregionie, subregion odznacza się
relatywnie wysoką koncentracją wartości dodanej brutto
w przypadku handlu;
sekcja J - informacja i komunikacja: skoncentrowana
szczególnie w Poznaniu, o czym świadczy zarówno udział
liczby przedsiębiorstw oraz wartość wskaźnika koncentracji,
co przekłada się na sytuację całego subregionu;
sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna:
drugi udział w subregionie pod względem liczby
przedsiębiorstw;
Sekcje N-T (pozostałe usługi): subregion odznacza się
relatywnie wysoką koncentracją w przypadku usług
finansowych i dotyczących nieruchomości.

6.

1.

2.
3.

4.

Wnioski cząstkowe ze spotkań
warsztatowych

Analiza wyzwań subregionalnych uwzględniała następujące
elementy:
● wzmocnienie współpracy międzysektorowej,
● minimalizowanie zróżnicowania wewnątrzregionalnego,
● rozwijanie
inwestycji
infrastrukturalnych,
głównie
modernizację drogi S11,
● zwiększenie powiązań między sektorem edukacji a rynkiem
pracy,
● wykorzystanie atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej
subregionu.
Region Wielkopolski posiada szereg atutów, które umożliwiają
jego ustawiczny rozwój. Zaliczyć do nich można przede wszystkim
korzystne położenie geograficzne, duży potencjał akademicki
oraz tradycje przedsiębiorczości, co korzystnie wpływa na
sytuację na rynku pracy.
W opinii uczestników warsztatów najlepiej rozwijają się branże
związane z IT, budownictwem oraz logistyką.
Przedsiębiorstwa w Wielkopolsce napotykają na bariery, które
utrudniają im wdrażanie innowacji. Są to głównie bariery
finansowe,
biurokratyczne
i
organizacyjno-kadrowe.
Z podobnych powodów pojawiają się trudności w tworzeniu
klastrów.
W zakresie diagnozy obecnych specjalizacji i projektowania
nowych wskazuje się, że:
● Branża logistyczna mimo dużej liczby firm w niej działających
nie jest traktowana jako innowacyjna.
● Rozwój oparty na ICT oraz logistyka jest traktowany jako
specjalizacja horyzontalna, obecne częściowo w każdej
z pozostałych specjalizacji. Należy ocenić, czy specjalizacje
horyzontalne (Rozwój oparty na ICT, Wyspecjalizowane
procesy logistyczne) nie powinny być potraktowane
szczególnie jako procesy, które przenikają do innych
specjalizacji.
● Postulowane jest zwiększenie świadomości wśród
społeczeństwa na temat inteligentnych specjalizacji oraz ich
wpływu na życie obywateli.
● Wskazywany był również potencjał związany z rozwiązaniami
z zakresu energii odnawialnej oraz gospodarki niskoemisyjnej.
● Do wąskich gardeł niektórych specjalizacji zaliczono:
konieczność stałego wdrażania nowych technologii innowacji
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(Przemysł jutra), udostępnianie i ochrona danych osobowych
(Rozwój oparty na ICT), mała dostępność produktów
(Nowoczesne technologie medyczne).
5. W zakresie współpracy biznesu i nauki wskazuje się, że:
● Obserwowane jest „odklejenie” nauki od biznesu oraz
niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynkowych.
Samorządy wskazywane są jako podmioty, które mogłyby
zająć się tworzeniem platform do współpracy na linii biznes nauka, będąc tzw. integratorami współpracy.
● Konieczne jest również wsparcie doradztwa zawodowego
w szkołach.
6. W zakresie rozwoju klastrów wskazuje się, że konieczne jest
stworzenie oferty przeznaczonej specjalnie dla klastrów
i udzielenia im wsparcia finansowego na koordynację.
Zgodnie z wypowiedziami respondentów najważniejszym problemie
jest określenie czym są inteligentne specjalizacje, do czego służą
i w jaki sposób dane przedsiębiorstwo się w nie wpisuje.
Konieczne jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw
w rozwój inteligentnych specjalizacji. Problem braku aktywności
przedsiębiorstw w pewnej mierze wynika nie z braku informacji, ale
z braku komunikacji. Konieczne jest wytworzenie społeczności
inteligentnych specjalizacji, które angażują i motywują się do procesu
przedsiębiorczego odkrywania.

Telefoniczne wywiady pogłębione

Wnioski cząstkowe ze spotkania
konsultacyjnego

Największymi przewagami subregionu poznańskiego jest obecność
wielu instytucji naukowych, wysoka jakość kształcenia na poziomie
akademickim oraz szkolnictwa ponadpodstawowego (techniczne
i zawodowe), które umożliwia przygotowanie i wykształcenie
przyszłych pracowników. Firmy współpracują ze szkołami – tworzenie
klas patronackich. Na terenie subregionu poznańskiego i m. Poznań
funkcjonują parki przemysłowo-technologiczne, specjalne strefy
ekonomiczne. Atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów są także
tereny green field i brown field. Powstają nowoczesne hale
magazynowe i produkcyjne, fabryki inwestują w automatyzację
i robotyzację. Najsilniej rozwijającą się branżą globalnie, która
również ma ogromny potencjał w subregionie to przede wszystkim
branża IT, logistyka, a także branża kosmetyczna i biosurowce.
Rolą UMWW powinno być następujące działania:
● upowszechnianie wiedzy o inteligentnych specjalizacjach,
● informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia na
rozwijanie innowacyjnych rozwiązań,
● koordynowanie lokalnego ekosystemu w zakresie
innowacji.
Różnice pomiędzy regionem i subregionem. Większy potencjał
subregionu:
 subregion jako obszar oddziałujący na cały region
Wielkopolski (Poznań i powiat jako lokomotywy
rozwojowe),

lepsza lokalizacja,

więcej centrów logistycznych,

lepszy dostęp do kadr (choć sygnalizowany był problem
deficytów w tym zakresie i konieczności sięgania po
pracowników z zagranicy),

bogatsze tradycje przedsiębiorczości – więcej osób zakłada
działalność gospodarczą,
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większa
chłonność
i
otwartość
na
innowacje
(zarezerwowana dla bardzo dużych ośrodków miejskich).
Podobieństwa pomiędzy regionem i subregionem:

dynamiczny rozwój całej Wielkopolski i jej największych
miast,

korzystanie z pracowników z zagranicy.
1. Uczestnicy
spotkania
scharakteryzowali
subregionalne
specjalizacje, które ich zdaniem mają szczególnie silny potencjał
do rozwoju:
 zielona gospodarka: usługi związane z ochroną środowiska
i odnawialnymi źródłami energii (np. fotowoltaika), które
przestają być potrzebą wynikającą z troski o środowisko, ale
wyborem pragmatycznym, ekonomicznym,
 srebrna gospodarka – rozumiana jako zbiór spraw, działań,
usług nakierowanych na osoby starsze (nie tylko opieka, ale
wykorzystanie ich potencjału).
2. Uczestnicy spotkania wymienili kierunki kształcenia, które
powinny zostać przyjęte w najbliższej perspektywie w celu
zaspokojenia potrzeb subregionu. Są to:
a. nauki matematyczne i informatyczne,
b. nauki społeczne ukierunkowane na wdrażanie postępu
technologicznego (konieczność modyfikacji priorytetów),
c. kierunki związane z rozwojem nowych technologii.
3.

Wśród barier napotykanych przez przedsiębiorstwa we
wprowadzaniu innowacji znalazły się:
 brak środków finansowych na przeprowadzenie procesu
innowacji,
 bariery biurokratyczne,
 bariery mentalne wśród pracowników i kadry zarządzającej,
 pogłębiający się podział na liderów innowacji vs te mniejsze
przedsiębiorstwa, które nie posiadają doświadczenia,
 braki kadrowe i kompetencyjne,
 sprzeczności w interesach środowiska biznesowego (ukrywać
know-how) a naukowego (publikować wyniki badań dot.
know-how).
4. Wśród sposobów eliminacji barier napotykanych przez
przedsiębiorstwa we wprowadzaniu innowacji znalazły się:
 większe zaangażowanie uczelni w kontakty z biznesem,
 skupienie się na finansowaniu procesów preinkubacji
biznesowej,
 finansowanie konkursów badawczo rozwojowych,
 podążanie organów administracji za współczesnymi
zmianami, w szczególności w zakresie nowych narzędzi
komunikacji urząd - interesant,
 skupienie się na szkoleniach oraz promowaniu możliwych
rozwiązań do wdrażania w firmach,
 zmiany systemowe - należy udzielać pożyczek na wdrożenia
na preferencyjnych zasadach oraz zmienić politykę na rzecz
nastawionej na jeszcze większy rozwój (przykładem programu
jest ostatni program NCBR Agrotech, w którym można teraz
starać się o środki na roboty w rolnictwie).
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE BADAŃ.
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6. WNIOSKI KOŃCOWE
Subregion poznański to obszar korzystnie położony w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji.
Do elementów sprzyjających rozwojowi potencjału innowacyjnego należy zaliczyć między innymi
bliskość autostrady A2 (oraz sieć dróg ekspresowych, np. S11, S5), wygodne połączenie lotnicze oraz
infrastrukturę naukową (szkoły, uczelnie, parki naukowo-technologiczne) i biznesową (firmy z bardzo
dużym potencjałem, zasobami oraz kapitałem). Obszar „inteligentnych specjalizacji” powinien być
ciągle rozwijany, doskonalony. W tym celu ważnym zadaniem powinno być zwiększenie świadomości
wśród lokalnych i regionalnych aktorów społecznych na temat innowacyjności i inteligentnych
specjalizacji w subregionie poznańskim. Celem głównym niniejszego opracowania było
sformułowanie rekomendacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego i lokalnych Jednostek
Samorządu Terytorialnego w zakresie inteligentnego rozwoju subregionu poznańskiego i m. Poznań
traktowanych łącznie dla celów badania, jako jeden obszar. Szczegółowe rekomendacje zostały
zawarte w Tabeli 5. Dotyczą one dwóch podstawowych płaszczyzn.
Po pierwsze, kluczowe są działania, które służą upowszechnianiu wiedzy z zakresu nowych
technologii, innowacyjności i inteligentnych specjalizacji. Jednostki samorządowe powinny
edukować, podnosić poziom wiedzy mieszkańców subregionu poznańskiego i m. Poznań w tym
obszarze, prezentując przykłady tzw. dobrych praktyk. Mieszkańcy subregionu poznańskiego nie mają
wystarczającej wiedzy na temat, czym są inteligentne specjalizacje i do czego służą.
Po drugie, samorządy powinny tworzyć warunki do inkubowania, prototypowania, wdrażania
innowacyjnych rozwiązań. Zasadnym wydaje się uproszczenie procedur (eliminacja barier)
w zakresie finansowania innowacyjnych projektów (np. konkursy), inicjowanie gminnych
i ponadgminnych koalicji wspierających lokalne i regionalne ekosystemy (międzyresortowe jednostki
organizacyjne), wzmacnianie współpracy z sektorem nauki/edukacji oraz biznesu, (promowanie
interdyscyplinarności), opracowywanie, realizowanie i monitoring regionalnych programów
wspierających innowacyjne rozwiązania.
Powyższe rekomendacje znajdują odzwierciedlenie w wynikach badań opisanych za pomocą
przyjętych technik badawczych. W związku z tym nadrzędną rekomendacją dla Samorządu
Województwa Wielkopolskiego i lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego jest budowanie
i wzmacnianie regionalnego ekosystemu w zakresie nowych technologii, który reaguje na wyzwania
gospodarcze, społeczne, środowiskowe, w granicach obowiązującego prawa.
Przyjęta w niniejszym badaniu metodyka pozwoliła zrealizować postawione cele szczegółowe zidentyfikowanie specjalizacji subregionalnych, do których należą:


Przemysł jutra – specjalizacja bardzo rozwinięta, o czym świadczą branża samochodowa
i rolnicza,



Wnętrza przyszłości – specjalizacja, która polega na sprzedaży myśli technicznej projektantów
i stale współpracuje ze środowiskiem naukowym,



Wyspecjalizowane procesy logistyczne – specjalizacja, którą warunkuje głównie korzystne
położenie geograficzne, duża koncentracja firm transportowych i odpowiednie powierzchnie
magazynowe,
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Rozwój oparty na ICT – bardzo rozwojowa branża, która w dużej mierze zajmuje się obsługą
i dostarczaniem rozwiązań z obszaru ICT dla wielu podmiotów w regionie,



Nowoczesne technologie medyczne – dynamicznie rozwijająca się specjalizacja odpowiadająca na
wyzwania społeczno-demograficzne, cechuje się bardzo dobrze przygotowaną kadrą, która
kształci się na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego.



Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów – specjalizacja związana z historią i tradycją
rolniczą oraz zaawansowaną pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.

Zidentyfikowanie potencjalnie obiecujących dziedzin, które mogą zadecydować o przewadze
konkurencyjnej subregionu, do których zaliczyć należy:






Zielona gospodarka: usługi związane z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii
(np. fotowoltaika), które przestają być potrzebą wynikającą z troski o środowisko, ale
wyborem pragmatycznym, ekonomicznym. Korzystne położenie subregionu poznańskiego
sprzyja rozwojowi OZE, np. potencjał elektrowni wodnej na kanale mosińskim, obiekty
należące do wielkopolskiego parku narodowego są ogrzewane drewnem (biomasa/biogaz).
Ponadto w Jelonku, Złotnikach i Gruszczynie funkcjonują pompy ciepła (geotermia). Przewaga
konkurencyjna – wiele firm, które mogą realizować działania odpowiedzialne społecznie na
rzecz środowiska.
Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: usługi związane z działaniami na rzecz
wzrostu świadomości konsumentów, zmianą trendów żywieniowych oraz zwiększeniem
dostępu do tych towarów i usług mają znaczenie dla budowania przewagi konkurencyjnej
subregionu poznańskiego. Przewaga konkurencyjna – tradycja rolnicza i baza naukowa
z Uniwersytetu Przyrodniczego.
Nowoczesne technologie medyczne: usługi związane z takimi tendencjami jak np. starzenie
się społeczeństwa, sytuacja epidemiczna, wzrost świadomości na temat własnego zdrowia,
zaangażowanie branży IT w dostarczaniu rozwiązań (usług i produktów) w sektorze zdrowia.
Przewaga konkurencyjna – baza specjalistyczna i zaplecze do realizacji badań i testowania
nowych rozwiązań (szczepionka na COVID-19).

Określenie kluczowych potrzeb inwestycyjnych w zakresie inteligentnego rozwoju w subregionie
poznańskim:




Wzmocnienie subregionu w kontekście rozwiązań pro środowiskowych, zwłaszcza gospodarki
odpadami, minimalizacji produkcji śmieci, gospodarki zeroemisyjnej, powstawania farm
fotowoltaicznych w powiatach subregionu poznańskiego, zwłaszcza w okolicy Poznania.
Dlaczego? Ten obszar ma szczególne znaczenie w kontekście wyzwań środowiskowych
i wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym szczególnie istotnym w dużych ośrodkach
miejskich (z uwagi na koncentrację ludności oraz podmiotów gospodarczych) i korzystania
z alternatywnych źródeł, które dają możliwości finansowania ze środków UE.
Wzmocnienie subregionu w kontekście nowoczesnych rozwiązań technologicznych –
wsparcie finansowe ośrodków badawczych, firm prowadzących zaawansowane badania
i prace badawczo-rozwojowe. Jest to istotne w szczególności ze względu na wyzwania
demograficzne takie jak starzenie się społeczeństwa, czy choroby cywilizacyjne. Tego typu
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rozwiązania technologiczne mogą podtrzymywać samodzielność grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym i cyfrowym.
Zidentyfikowanie najbardziej efektywnych kierunków wsparcia dla inteligentnego rozwoju
subregionu poznańskiego:






Uproszczenie procedur związanych z udzielaniem wsparcia finansowego oraz poszerzenie tej
oferty,
Wzmocnienie współpracy międzysektorowej, np. poprzez partnerstwa publiczno-prywatne,
Inicjowanie regionalnych i lokalnych koalicji, zespołów roboczych i innych form wymiany
doświadczeń i współpracy tematycznej,
Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy,
Podnoszenie wiedzy i świadomości na temat inteligentnych specjalizacji w subregionie
poprzez szkolenia, działania upowszechniające, prezentację dobrych praktyk.

Na podstawie uzyskanych wniosków cząstkowych przygotowane zostały wnioski końcowe z badań
dotyczących inteligentnych specjalizacji w subregionie poznańskim i m. Poznań.
TABELA 3. WNIOSKI KOŃCOWE Z BADAŃ

1.

2.

3.

4.

Wnioski końcowe z badań
Warunki subregionu - subregion poznański posiada wiele atutów, które sprzyjają rozwojowi nowych
technologii – położenie geograficzne, liczne przedsiębiorstwa, dostęp do zasobów specjalistycznych
instytucji i wykwalifikowanych kadr, zmniejszający się odsetek osób bezrobotnych w okresie od
2014 do 2019 roku. Profil subregionu poznańskiego w kontekście lokalizacji, posiadanych zasobów
instytucjonalnych i ludzkich sprzyja budowaniu przekonania, że inteligentne specjalizacje mają
szansę rozwijać się dynamicznie i długodystansowo. Należy to przekonanie umocnić i pogłębiać
działania promujące subregion/region, jako nastawiony na rozwój. Należy położyć nacisk na
promocję inteligentnych specjalizacji i popularyzację tych obszarów wśród mieszkańców
subregionu. Tym obszarem powinien zająć się UMWW, jako instytucja pośrednicząca pomiędzy
różnymi grupami interesariuszy i koordynująca lokalny ekosystem.
Klastry: wśród funkcjonujących w subregionie klastrów zrzeszających przedsiębiorców warto
zastanowić się nad zainicjowaniem działań (upowszechniających, promocyjnych, sieciujących), które
umożliwiłyby powstawanie klastrów. Klastry te odpowiedziałyby na nowe wyzwania
w kontekście inteligentnych specjalizacji, np. biotechnologii. Ponadto zasadne wydaje się tworzenie
oferty przeznaczonej specjalnie dla klastrów i udzielenie im wsparcia finansowego na koordynację
działań.
Współpraca międzysektorowa: jednym z głównych wyzwań w subregionie jest zwiększenie
powiązań między sektorem edukacji a rynkiem pracy. W tym obszarze należy dostosować profil
kształcenia do potrzeb rynku pracy, wzmocnić doradztwo zawodowe, pogłębić współpracę
z akademickimi centrami/biurami karier oraz stworzyć platformę współpracy między nauką
a biznesem. Jest to szczególnie ważne z perspektywy zarówno uczelni (łatwiejsze monitorowanie
losów absolwentów i zwiększenie prestiżu uczelni) oraz przedsiębiorstw (skuteczne i efektywne
rekrutowanie nowych pracowników).
Minimalizacja barier: przedsiębiorstwa w Wielkopolsce napotykają na bariery, które utrudniają im
wdrażanie innowacji. Są to głównie bariery finansowe, biurokratyczne i organizacyjno-kadrowe.
Z podobnych powodów pojawiają się trudności w tworzeniu klastrów. Warto zorganizować
przejrzyste warunki i udostępnić instrumenty, które mogłyby zmotywować firmy do wdrażania
innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie, mówiąc o innowacjach, warto przyjąć perspektywę
(i komunikować o tym), że autorzy testujący i prototypujący innowacje mają prawo do popełniania
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błędów, doskonalenia swoich produktów i usług, aby uniknąć tych błędów na etapie wdrożenia.
Interdyscyplinarność: należy wzmacniać zróżnicowane branże, zarówno te, które najlepiej rozwijają
się (związane z IT, budownictwem oraz logistyką) jak i te, które są szczególnie istotne z perspektywy
wyzwań społeczno-demograficznych (biotechnologia, innowacje z medycynie), ale również te
środowiskowe - z zakresu energii odnawialnej oraz prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej (np.
należy wesprzeć firmy - mikro i małe przedsiębiorstwa - w wprowadzaniu rozwiązań zmierzających
do realizowania programów dotyczących gospodarki zeroemisyjnej). Uzasadnieniem dla tego
stanowiska jest rozwój rozumiany jako odpowiedzialny, zrównoważony, wykorzystujący zarówno
zasoby naturalne, jak i zaplecze naukowo-technologiczne w zgodzie z trendami społecznodemograficznymi.
Należy położyć nacisk na promocję inteligentnych specjalizacji i popularyzację tych obszarów wśród
mieszkańców subregionu. Tym obszarem powinien zająć się UMWW, jako instytucja pośrednicząca
pomiędzy różnymi grupami interesariuszy i koordynująca lokalny ekosystem.
Należy wesprzeć firmy (mikro i małe przedsiębiorstwa) we wprowadzaniu rozwiązań zmierzających
do realizowania programów dotyczących gospodarki zeroemisyjnej.

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE BADAŃ.

Podsumowując, dokonana analiza źródeł zastanych oraz zastosowanie opisanych wyżej technik
badawczych pozwoliły zidentyfikować możliwości rozwojowe w kontekście obszarów i branż
dominujących w gospodarce subregionu poznańskiego i m. Poznań. Koncentrują się one z jednej
strony na obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, z drugiej natomiast wybiegają w przyszłość.
Po pierwsze, możliwości rozwojowe subregionu poznańskiego związane z inteligentnym rozwojem to
przede wszystkim dalszy rozwój innowacji bazujących na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
(np. wód śródlądowych, energii spadku wody – kanał w Mosinie), fotowoltaiki, wykorzystania
biomasy (np. elektrownia biogazowa w Suchym Lesie), ekologicznej komunikacji oraz
koncentrujących się na nowoczesnych rozwiązaniach medycznych. Oba te obszary cechują się
wysokim potencjałem rozwojowym z uwagi na coraz bardziej popularną tendencję do poszukiwania
nowych, alternatywnych rozwiązań redukujących powstałe i mogące pojawić się w przyszłości szkody
(emisja gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń) i poprawiających funkcjonowanie
społeczne oraz są zgodne z europejskimi tendencjami. Gospodarka zeroemisyjna w postaci np.
zastąpienia starego taboru nowym jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu wydawała się pieśnią
przyszłości. Obecnie dążymy do realizacji wizji Europy neutralnej klimatycznie, co jest zgodne z wizją
dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki (planowo do 2050 roku). Ostatnie
porozumienia zawarte z przedstawicielami przemysłu górniczego dobitnie pokazują, że reforma
gospodarki energetycznej staje się faktem. Nowoczesne usługi medyczne i okołomedyczne związane
z podnoszeniem jakości życia osób chorych, monitorowaniem funkcji życiowych, teleopieką są
również związane z europejskim kierunkiem i filozofią działania określaną jako deinstytucjonalizacja.
Jest to tendencja do podtrzymywania jakości życia i świadczenia innowacyjnych usług w społeczności
lokalnej (np. opaski/guziki życia, boksy do samodzielnego diagnozowania się, dzienne domy opieki
medycznej, zintegrowane systemy monitorowania funkcji życiowych).
Po drugie, istotna jest perspektywa skuteczności i efektywności identyfikowanych możliwości
rozwojowych. W tym ujęciu warto rozważyć perspektywę kosztów zaniechania, co ma duże znaczenie
w kontekście dokumentów dotyczących rozwoju subregionu oraz inteligentnych specjalizacji.
W kwestii innowacji prośrodowiskowych ważny jest sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie
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potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W kwestii
innowacji medycznych, można je podzielić na takie, które odpowiadają na aktualne wyzwania
społeczne w kontekście zdrowia i choroby (np. szczepionka na COVID-19) jak i takie, które mają na
celu zredukowanie potencjalnie wysokich kosztów usług medycznych dla społeczeństwa.
Oszacowanie kosztów działań aktywizacyjno-wspierających (w tym medycznych) umożliwia kalkulację
kosztów, którymi mogą zostać obciążone samorządy w perspektywie kilku/kilkunastu lat, jeśli nie
podejmą stosownych działań. Na przykład dostarczenie innowacyjnych usług i produktów
medycznych stanowi formę profilaktyki ryzyka niesamodzielności osób zależnych i tym samym
obciążenia budżetów gmin. Na przykład odpłatność za stacjonarne usługi medyczno-opiekuńcze
ponosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy
między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez
mieszkańców/usługobiorców. Nowoczesne rozwiązania dla telemedycyny i teleopieki w perspektywie
długoletniej generują mniejsze koszty. Przyjęcie perspektywy skuteczności i efektywności działań
w kontekście innowacyjnych rozwiązań ma również znamienny wymiar z poziomu regionalnych
polityk publicznych. Pozwala ona gminom i powiatom na wyeliminowanie dotychczasowych błędów
przy tworzeniu dokumentów strategicznych polityki społecznej, dotyczących m. in.: konstruowania
celów w stosunku do przeprowadzonej diagnozy, harmonogramu działań, konstruowaniu planu
finansowego.

7. REKOMENDACJE
Poniższa tabela przedstawia zebrane rekomendacje przygotowane na podstawie wyników badań
w podziale na ważne z perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji obszary.
TABELA 4. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA W PODZIALE NA OBSZARY

Obszar

IDENTYFIKACJA
MOŻLIWOŚCI
ROZWOJOWYCH

Rekomendowane działania
Zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój inteligentnych specjalizacji
w subregionie – zorganizowanie zachęt, ulg i dotacji – instrumentów, które mogłyby
zmotywować firmy do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i są wskazane.
Wykorzystywanie zasobów subregionu poznańskiego - dostęp do wyspecjalizowanej
kadry (bliskość uczelni); położenie geograficzne (bliskość krajów sąsiadujących
z Polską, z którymi jest realizowana współpraca gospodarcza, bliskość autostrady i
lotniska); liczne uczelnie prowadzące zaawansowane badania naukowe i projekty B+R.
Wykorzystanie potencjału lokalnych aktorów. Należą do nich z jednej strony Instytucje
Otoczenia Biznesu (IOB) – są to podmiot prowadzące działalność na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działają dla zysku. Z drugiej strony duży
potencjał tkwi w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT, który oferuje
usługi z zakresu badań i rozwoju w obszarze analiz i rozwoju technologii). Ponadto
stanowi wsparcie dla firm poprzez doradztwo przy wdrażaniu innowacji,
a także szkolenia na rzecz kreatywnych rozwiązań.
Możliwości rozwojowe związane są z branżami w subregionie poznańskim, które
rozwijają się szczególnie dynamicznie np. branża IT, budownictwo, logistyka,
edukacja, branża spożywcza, nowoczesne usługi medyczne. Poza tym
rekomendowane jest, aby w większym stopniu wykorzystywać branże dominujące
w subregionie poznańskim – motoryzacyjną (np. Volkswagen, Solaris), informatyczną
(klaster teleinformatyczny), meblową (wskrzeszenie klastra zrzeszającego stolarzy).
Jednocześnie konieczne wydaje się zaprojektowanie wytycznych związanych
z optymalizacją zarządzania produkcją i świadczeniem usług w dobie pandemii COVID19, aby:
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a) nie była zagrożona produkcja,
b) zachować wszelkie środki bezpieczeństwa w obrębie danego zakładu (np.
zajmującego się produkcją pojazdów zeroemisyjnych).
Kluczowym działaniem jest ograniczanie barier dla wprowadzania i wdrażania
innowacji. Jedną z nich jest biurokracja, a w szczególności zbyt drobiazgowa
interpretacja przepisów przez jednostki certyfikujące oraz niedostateczna liczba
programów dotacyjnych na gospodarkę zeroemisyjną.
WDRAŻANIE
Kluczowym działaniem jest zorganizowanie zespołu merytorycznego na poziomie
INNOWACJI
samorządu regionalnego, który pełniłby rolę łącznika/pośrednika dla zróżnicowanych
sektorów i dysponował informacjami w zakresie możliwej współpracy, możliwości
finansowania, diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w zakresie innowacji
i inteligentnych specjalizacji.
Kluczowym działaniem jest jednocześne uwzględnienie tego, czym jest innowacja, jak
się ją wdraża, jaki złożony i długotrwały to proces cechujący się niepewnością
związaną z efektem jej wdrożenia.
Kluczowym działaniem jest popularyzacja wiedzy z zakresu obszaru inteligentnych
ROZUMIENIE
specjalizacji o zasięgu subregionalnym i regionalnym, w celu podnoszenia wiedzy
INNOWACJI
aktorów społecznych, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani tą tematyką osób reprezentujących ośrodki akademickie, szkoły branżowe, klastry, instytucje
otoczenia biznesu.
WARIANT I: PPP – Partnerstwa Publiczno-Prywatne3: jest to sposób realizacji zadań
publicznych oparty na wieloletniej umowie, która określa podział zadań i ryzyk
pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Głównym celem PPP jest
świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego
w oparciu o infrastrukturę publiczną, zgodnie z ustalonym wcześniej
wynagrodzeniem. Taka formuła sprzyja optymalizacji wydatkowania środków
budżetowych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje publiczne.
Korzyścią tej formuły jest płynna wieloletnia współpraca podmiotu publicznego
WSPÓŁPRACA
i partnera prywatnego w całym okresie realizacji umowy.
MIĘDZYSEKTOROWA Przykład: budowa lub remont już istniejącego obiektu (np. przedłużenie drogi S11).
WARIANT II: OS – Obligacje Społeczne4: jest to instrument finansowy, który zakłada,
że podmiot publiczny odpowiedzialny za rozwiązanie danego problemu społecznego
(Wzmacnianie
wchodzi w porozumienie z inwestorem i zgadza się sfinansować usługę mającą
różnorodnych formy
rozwiązać
ten
problem.
Inwestor
natomiast
zawiera
porozumienie
współpracy JST
z dostawcą usług, który ma doprowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu.
z sektorem prywatnym W tej roli często występują organizacje pozarządowe. W przypadku osiągnięcia
poprzez trzy warianty) uzgodnionego rezultatu podmiot publiczny zwraca wyłożone przez inwestora środki
wraz z umówionym bonusem. Pilotażowy projekt „TRUST BON – Inwestycja
w społecznie opłacalny efekt” jest zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. W tym projekcie biorą udział Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych Stocznia i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych oraz
Związek Miast Polskich.
Przykładowe obszary: edukacja, zatrudnienie, pomoc społeczna i integracja
społeczna, zdrowie oraz funkcjonowanie rodziny.
WARIANT III: ZO – Zielone Obligacje5: jest to nowy dłużny instrument finansowy.
W odróżnieniu od zwykłych obligacji, przychody z nich przeznaczane są na cele
środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko
naturalne. ZO pojawiły się na rynkach globalnych w 2007 roku za sprawą
pionierskich emisji międzynarodowych instytucji finansowych (MIF) – Banku
Światowego (BŚ) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Dzięki ZO polskie
3

Źródło: https://www.ppp.gov.pl/ (dostęp: 05.09.2020).
Źródło: https://stocznia.org.pl/2017/08/06/3212/ (dostęp: 05.09.2020).
5 Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/zielone-obligacje-finansowanie-projektow-samorzadowych6634.html (dostęp: 05.09.2020).
4
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GOTOWOŚĆ I
REAGOWANIE NA
ZMIANY

miasta będą mogły przyspieszyć i w lepszym stopniu skoordynować swoje działania
na rzecz poprawy, jakości środowiska i przeciwdziałać tak ważnym problemom jak
smog, czy ograniczony dostęp do wody.
Kluczowym działaniem jest tworzenie warunków do rozwoju i wzmacniania
lokalnego potencjału:
● mikro- i małych przedsiębiorstw,
● start-upów,
● organizacji pozarządowych,
● organizacji studenckich,
poprzez wspieranie i nagradzanie najlepszych studentów, wspieranie ich pomysłów,
finansowanie projektów, sprawnego przepływu informacji między nauką a biznesem.
Kluczowym działaniem jest konieczność reagowania na dynamicznie zmieniający się
rynek pracy. W związku z zachodzącymi procesami automatyzacji produkcji coraz
mniejsze jest i będzie zapotrzebowanie na osoby, które obsługują konkretne
maszyny. Z drugiej strony konieczne jest wspieranie zatrudnienia w odpowiedzi na
rozwój technologii i specjalistyczne zawody deficytowe, np. wykwalifikowani
operatorzy maszyn CNC. Jednocześnie obecna sytuacja epidemiczna spowodowała
gwałtowne zmiany w zapotrzebowaniu na usługi oraz sposobie ich świadczenia. Być
może w dobie pandemii Covid-19 na znaczeniu zyskają usługi związane
z projektowaniem działań w przestrzeni wirtualnej, dostarczaniem firmom rozwiązań
teleinformatycznych (lub zlecaniem ich na zewnątrz). Być może branża związana
z projektowaniem wystaw/targów, która zmniejszyła zakres swojej działalności
będzie musiała w większym stopniu oferować usługi za pomocą środków
komunikacji zdalnej. Z uwagi na nieprzewidywalność zmian, trudno precyzyjnie
prognozować i diagnozować najbliższe miesiące/lata.

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE BADAŃ

Tabela poniżej zawiera najważniejsze rekomendacje, które zostały sformułowane dla trzech
głównych grup odbiorców - jednostek samorządu terytorialnego, sektora nauki/edukacji oraz sektora
biznesu. Zawierają one przykładowe działania o zróżnicowanym poziomie trudności. Część spośród
poniższych rekomendacji nie wymaga znacznych nakładów finansowych, a nawet może zostać
przygotowana i wdrożona bez poniesienia dodatkowych kosztów np. opracowanie gminnych
i regionalnych programów z zakresu wspierania innowacyjnych rozwiązań wymagałoby powołania
zespołu, opracowania założeń oraz przyjęcia ich w trybie zarządzenia lub uchwały. Podobnie
propozycja włączenia zapisów o innowacjach i inteligentnych specjalizacjach do nowo powstających
gminnych czy powiatowych strategii rozwoju lub rozwiązywania problemów społecznych
i programów rewitalizacji, która nie generuje kosztów. Inne rekomendacje wymagają znaczących
nakładów finansowych, logistycznych, organizacyjnych. Przykładowo powołanie spółek celowych,
jako jednostek współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na uczelniach wyższych.

30

TABELA 5. REKOMENDACJE DLA SAMORZĄDÓW, SEKTORA NAUKI I BIZNESU

Samorządy

Sektor nauki/edukacji

Sektor biznesu

Kontekst: ograniczenie biurokracji i sformalizowanych procedur
w zakresie udzielania dotacji i pożyczek na działania
z zakresu innowacji.

Kontekst: dostosowanie programów kształcenia do wymagań
rynku pracy.

Kontekst: inicjowanie nowych klastrów w obrębie branż,
których celem będzie pozyskanie klientów, wspólna
strategia sprzedaży i promocji.

Uzasadnienie: ograniczenie biurokratycznych procedur
przyczyni
się
do
wzrostu
zainteresowania
wśród
lokalnych/regionalnych podmiotów w działania o charakterze
innowacyjnym.
Kontekst: opracowanie gminnych i regionalnych programów
z zakresu wspierania innowacyjnych rozwiązań.

Uzasadnienie: działanie takie pozwoli przygotować przyszłą
kadrę, odpowiedzialną za wdrażanie wielu procesów, w tym
innowacji. Będzie to także działanie efektywne kosztowo, bo
oszczędzi czas na wdrożenie pracownika rozpoczynającego
pracę zawodową.
Kontekst: współpraca z miejskimi i powiatowymi jednostkami
odpowiedzialnymi za analizy gospodarki i rynku pracy.

Uzasadnienie: powstanie nowych klastrów umożliwi
bardziej skuteczną współpracę w ramach reprezentowanej
branży, tworzenie instytucji rzecznictwa oraz wspomagania
tych członków klastrów, którzy potrzebują wsparcia.
Kontekst: współpraca z lokalnymi szkołami i uczelniami
w celu pozyskania nowej kadry (praktyki i staże).

Uzasadnienie: rozwiązanie to umożliwi tworzenie lokalnych
polityk publicznych nastawionych na nowe rozwiązania, które
trafnie odpowiedzą na wyzwania efektywnie rozwiążą
problemy.
Kontekst: włączenie zapisów o innowacjach i inteligentnych
specjalizacjach w gminne strategie rozwoju, rozwiązywania
problemów społecznych, programu rewitalizacji.

Uzasadnienie: współpraca ta pozwoli na bieżącą diagnozę
lokalnego rynku pracy oraz dostosowanie oferty kształcenia
do zawodów/profesji, które są kluczowe w danym okresie.

Uzasadnienie: działanie takie pozwoli przyspieszyć oraz
obniżyć koszty procesu rekrutacji.

Kontekst: audyt i ewaluacja funkcjonowania akademickich
biur karier w zakresie skuteczności i efektywności budowania
relacji z otoczeniem uczelni.

Kontekst:
obejmowanie
patronatem
finansowymi
i honorowym kierunków, dziedzin, działań z zakresu
innowacji i nowych technologii w szkołach i na uczelniach
zlokalizowanych w regionie.

Uzasadnienie: pojawienie się zapisów o innowacjach w takich
dokumentach umożliwi monitoring i ocenę skuteczności
podejmowanych działań. Możliwa będzie okresowa ewaluacja
podejmowanych działań, projektowanie programów w 2 albo 3letnich okresach realizacji.

Uzasadnienie: współpraca uczelni z otoczeniem społecznogospodarczym pozwala przyspieszyć takie elementy jak
system stażów, praktyk, rekrutacji i pozyskiwania nowych
pracowników. Korzyścią dla uczelni są absolwenci, którzy
podejmują zatrudnienie, a korzyścią dla firm jest skuteczne
i efektywne zrekrutowanie nowych pracowników.
Kontekst:
przygotowanie
i
wdrożenie
studiów
podyplomowych z zakresu innowacji, nowych technologii (np.
wodór).

Kontekst: włączenie działań innowacyjnych w gminne programy
współpracy z organizacjami pozarządowymi - tworzenie zadań
w ramach otwartych konkursów ofert, które muszą
wykorzystywać
innowacje
technologiczne,
innowacje
społeczne, naturalne zasoby regionu.
Uzasadnienie: włączenie innowacji w programy współpracy z
NGO służy znalezieniu nowych (i tańszych) odpowiedzi na znane
wyzwania.

Uzasadnienie: takie działanie przyczyni się do bardziej
skutecznego
kształcenia
kadry
menedżerskiej,
odpowiedzialnej
za
procesy
wdrażania,
ewaluacji
i upowszechniania nowych innowacyjnych rozwiązań.

Uzasadnienie: działania te służą budowaniu pozytywnego
wizerunku marki oraz promowaniu go wśród studentów.
Pozwalają na większe zainteresowanie ofertą stażową,
możliwością
uzyskania
zatrudnienia,
współpracy
z koordynacji projektów.
Kontekst: włączenie się we wspólne projektowanie
lokalnych
programów
rewitalizacji
społecznej,
przestrzennej, wyrównywania różnic, w jakości życia
i dostępie do usług - wsparcie informacyjne, doradcze,
finansowe.
Uzasadnienie: działania takie pozwolą na skuteczne
promowanie firmy, jako odpowiedzialnej społecznie.
Jednocześnie włączenie się w te działania może przyczynić
się do redukcji powstałych szkód oraz wypracowywania
nowych form współpracy publiczno-prywatnej.
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Samorządy

Sektor nauki/edukacji

Sektor biznesu

Kontekst: powoływanie jednostek organizacyjnych – Gminnych,
Powiatowych Centrów Innowacji i Nowych Technologii.

Kontekst: włączenie praktyków w prowadzenie zajęć na
uczelniach, którzy posiadają doświadczenie w zakresie
innowacji.

Kontekst: dążenie przez duże podmioty do podejmowania
działań wykorzystujących lokalne zasoby naturalne biosurowce,
farmy
fotowoltaiczne,
gospodarka
zeroemisyjna.

Uzasadnienie: utworzenie tych jednostek pozwoli na skuteczne
podejmowanie wyzwań poprzez proponowanie rozwiązań,
podnoszenie wiedzy, tworzenia baz innowacyjnych rozwiązań
oraz prowadzenie punktów informacyjno-doradczych,·z których
będą mogły korzystać wszyscy zainteresowani.
Kontekst:
monitoring
struktury
zatrudnienia
oraz
zapotrzebowania na konkretne profesje zgodnie z analizami
WUP dla poszczególnych powiatów w celu pozyskania nowych
miejsc pracy oraz projektowania działań odpowiadających na
gminne potrzeby kadrowe.
Uzasadnienie: monitoring ten pozwoli kreować nowe miejsca
pracy, co zwiększy skuteczność i efektywność fluktuacji na
lokalnym rynku pracy.
Kontekst: tworzenie ponadgminnych koalicji i partnerstw
w celu wymiany informacji, budowania baz danych, współpracy
w zakresie prototypowania rozwiązań, wymiany specjalistów (w
tym sprzętu, pomieszczeń, know-how).
Uzasadnienie: działania te przyczynią się do zwiększenia
współpracy lokalnej, budowania lokalnego kapitału społecznego
oraz bardziej kompleksowego spojrzenia na problematykę
innowacji.
Kontekst: upowszechnianie wiedzy z zakresu innowacji
i inteligentnych specjalizacji w największych firmach
w subregionie, które posiadają bardzo duży kapitał
i liczbę zatrudnionych osób, w celu zainwestowania przez nie
środków w działania rozwijające nowe specjalizacje.
Uzasadnienie: podniesienie wiedzy sprzyjać na zainteresowanie
problematyką osoby, które nie miały wcześniej odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia w tej problematyce.
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE BADAŃ.

Uzasadnienie: włączenie praktyków w proces nauczania
przedmiotów/modułów dotyczących ICT, innowacji, transferu
nowych technologii pozwoli na podniesienie, jakości
kształcenia.
Kontekst: wspieranie organizacji studenckich w zakresie
pozyskiwania środków (albo finansowanie z budżetu uczelnie)
na testowanie prototypów innowacyjnych rozwiązań
i dążenie do uzyskania patentów.
Uzasadnienie: wspieranie organizacji studenckich pozwoli na
wydobycie zlokalizowanego w nich potencjału oraz osób,
które będą liderami.

Uzasadnienie: w dłuższej perspektywie czasowej działania
prośrodowiskowe
okażą
się
bardziej
opłacalne
i skuteczniej rozwiązujące problemy.
Kontekst: włączenie się w działania z zakresu społecznie
odpowiedzialnego biznesu (CSR) w celu wspierania
lokalnych podmiotów w takich obszarach jak ochrona
środowiska, innowacje w medycynie, zrównoważony
transport, rewitalizacja społeczna).
Uzasadnienie: wspieranie rozwoju lokalnego i budowania
identyfikacji w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Kontekst: powołanie spółki celowej czy Centrów Transferu
Technologii na każdej uczelni, która będzie mogła angażować
się w projekty, prace B+R i współpracę z biznesem.
Uzasadnienie: spółka celowa umożliwi skuteczną współpracę
i pomost między światem nauki i biznesu. Jednocześnie
pozwoli ona na zwiększenie budżetu uczelni, wygenerowanie
zysku oraz nawiązania partnerskich relacji biznesowych.
Kontekst: upowszechnianie wiedzy z zakresu innowacji
w największych firmach w subregionie, które posiadają
bardzo duży kapitał i liczbę zatrudnionych osób, w celu
zainwestowania przez nie środków w działania rozwijające
nowe specjalizacje.
Uzasadnienie: przyczyni się to pozyskania sojuszników oraz
nawiązania współpracy międzysektorowej.
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8. PROPOZYCJE SCENARIUSZY DZIAŁAŃ
W poniższym rozdziale zaprezentowane są propozycje scenariuszy działań dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz lokalnych działaczy. Scenariusze tworzone
były przy uwzględnieniu wytycznych różnych poziomów.
Na poziomie międzynarodowym kluczowym dokumentem jest Agenda 2030, jej Cele
Zrównoważonego Rozwoju i krajowa Strategia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju6. Dokument
Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) przyjęty przez Organizację Narodów
Zjednoczonych (ONZ) to program definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie
globalnym. Jego ramy wykraczają daleko poza realizowane do tej pory Milenijne Cele Rozwoju
przyjęte w 2000 r. Nowa wizja rozwoju nakreślona w Agendzie koncentruje się na pięciu wielkich
zmianach transformacyjnych określonych, jako zasada 5P (People, Planet, Prosperity, Peace,
Partnership). Z punktu widzenia problematyki inteligentnych specjalizacji w Wielkopolsce, szczególnie
bliskimi obszarami są włączenie społeczne i współdecydowanie, wzmocnienie roli i odpowiedzialności
instytucji, inicjowanie i rozwijanie partnerstw międzysektorowych, podnoszenie, jakości życia.
Na poziomie krajowym kluczowym dokumentem jest Ustawa o samorządzie województwa
z 5 czerwca 1998 roku. Art. 11.1. tej ustawy wskazuje, że samorząd województwa określa strategię
rozwoju województwa. W art. 11.2. znajduje się zapis, że samorząd województwa prowadzi politykę
rozwoju województwa. Jednym z jej celów jest podnoszenie poziomu konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki województwa. Wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą
nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.
Na poziomie regionalnym kluczowym dokumentem jest Strategia rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2030 roku. Dokument ten stanowi odpowiedź na wyzwania gospodarcze,
technologiczne, polityczne i społeczno-kulturowe, przed którymi stoi Wielkopolska w najbliższym
dziesięcioleciu. Cele rozwojowe Strategii rozwoju województwa to:
1. Wzrost gospodarczy wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców.
2. Rozwój społeczny wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu.
3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego wielkopolski.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem.
W największym stopniu problematyka inteligentnych specjalizacji związana jest z dwoma spośród
wyżej wymienionych celów:
 Celem Strategicznym 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich
mieszkańców, Celem Operacyjnym 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu (kluczowe kierunki interwencji: rozwój inicjatyw opartych o współpracę
nauki i biznesu, rozwój sieci i kooperacji w gospodarce regionu, profesjonalizacja usług IOB,

6

Opracowano na podstawie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030 (dostęp: 05.09.2020).
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reindustrializacja regionalnej gospodarki, rozwój sektora rolnictwa i przetwórstwa rolnospożywczego, zwiększanie innowacyjności i umiędzynarodowienia MŚP).
 Celem Strategicznym 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego
Wielkopolski, Celem Operacyjnym 3.2 Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej
województwa (kluczowe kierunki interwencji: rozwój transportu drogowego
i ekomobilności, rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego, w tym kolejowego, rozwój
regionalnego Portu Lotniczego Poznań-Ławica, rozwój działalności logistycznej,
zagospodarowanie dróg wodnych dla celów turystycznych). Cel Operacyjny 3.2. Poprawa
stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski (kluczowe kierunki interwencji:
zwiększenie i ochrona zasobów wód oraz poprawa ich, jakości, poprawa, jakości powietrza,
poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami, ochrona różnorodności biologicznej
i krajobrazowej, w tym zasobów leśnych oraz zapewnienie trwałości i ciągłości systemu
przyrodniczego, poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa, kształtowanie
świadomości i postaw ekologicznych społeczeństwa, wzmacnianie bezpieczeństwa
ekologicznego i środowiskowego).

8.1 SCENARIUSZE DZIAŁAŃ DLA SAMORZĄDU
SCENARIUSZ 1: Powiatowe, Gminne Centrum Innowacji i Nowych Technologii
1. Zadanie: powołanie powiatowej, gminnej jednostki ds. innowacji - jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za inkubowanie, promowanie, upowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań.
2. Nazwa: Powiatowe, Gminne Centrum Innowacji i Nowych Technologii.
3. Zgodność z aktami prawnymi: ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. Art. 9. 1.
W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać
umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi; ustawa o samorządzie
powiatowym z 5 czerwca 1998 r. Art. 6. 1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć
jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
4. Preferowana lokalizacja: samorząd (np. urząd gminy).
5. Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy subregionu/regionu.
6. Struktura:
● Kierownik,
● Zastępca kierownika,
● Pion organizacyjny (zamówienia publiczne, HR),
● Pion merytoryczny (promowanie innowacji, obsługa klientów organizacyjnych),
● Pion doradców ds. innowacji (szkolenia, konsultacje),
● Pion księgowy.
7. Działania merytoryczne:
● Tworzenie bazy innowacji (technologicznych, społecznych) w regionie;
● Działania sieciujące - szkolenia dla mieszkańców, reprezentantów poszczególnych
sektorów (nauki, biznesu, branży produkcyjnej, NGO itd.) z zakresu nowych
technologii i inteligentnych specjalizacji;
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●

Tworzenie i prowadzenie lokalnego punktu konsultacyjnego w zakresie pozyskiwania
środków na testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań np. w ramach
projektów NCBiR, POWER, RPO;
● Tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń - targów, hackatonów, labów,
hubów;
● Tworzenie warunków do powstawania klastrów i klubów zrzeszających
przedstawicieli danego sektora;
● Współpraca ze szkołami branżowymi, ośrodkami akademickimi w zakresie działań
upowszechniających.
8. Finansowanie ze środków samorządu gminy lub UE.
SCENARIUSZ 2: Tworzenie Regionalnej Koalicji na Rzecz Innowacji
1. Zadanie: powołanie samorządowego zespołu odpowiedzialnego za wspieranie,
upowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w subregionie.
2. Nazwa: Regionalna Koalicja na Rzecz Innowacji.
3. Zgodność z aktami prawnymi: ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r. (art.
11.2. - samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa i jednym z jej celów
jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu
technologicznego oraz innowacji), Art. 8. 1. W celu wykonywania zadań województwo tworzy
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi
podmiotami.
4. Preferowana lokalizacja: UMWW.
5. Grupa docelowa: instytucje nauki i edukacji, sektora biznesu, organizacje pozarządowe, JST,
lokalne grupy działania (LGD), wszyscy zainteresowani tematyką.
6. Struktura: w skład Koalicji wejdą przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW,
dwóch jednostek budżetowych sektora finansów publicznych podlegających pod Zarząd
Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Wojewódzkiego
Urzędu Pracy oraz przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z obszaru
subregionu poznańskiego.
7. Działania merytoryczne:
● diagnoza lokalnych wyzwań społeczno-gospodarczych,
● identyfikacja możliwości i trudności związanych z rozwojem innowacji
i inteligentnych specjalizacji,
● tworzenie przestrzeni do wzajemnej wymiany informacji,
● kreowanie banku potrzeb i pomysłów związanych z nowymi technologiami
w subregionie,
● rekomendowanie działań dla poszczególnych departamentów UMWW i jednostek
podległych Samorządowi Województwa,
● włączenie obszaru inteligentnych specjalizacji w obszar konsultacji społecznych,
projektowania lokalnych diagnoz i strategii w gminach subregionu poznańskiego,
● tworzenie planów strategicznych łączących każdy z elementów ekosystemupowstawanie biznesu wzmacniającego region.
8. Finansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego lub UE.
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SCENARIUSZ 3: Wdrażanie i finansowanie innowacyjnych rozwiązań
1. Zadanie: opracowanie ramy prawnej, zgodnie, z którą Samorząd Województwa będzie mógł
ogłaszać konkursy na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla subregionu.
2. Nazwa: Wdrażanie Innowacji.
3. Zgodność z aktami prawny: ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r. (art.
11.2. - samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa i jednym z jej celów
jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.
Wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu
technologicznego oraz innowacji), Instrukcja zamówień publicznych, ustawa prawo
zamówień publicznych.
4. Preferowana lokalizacja: UMWW.
5. Grupa docelowa: instytucje nauki i edukacji, sektora biznesu, organizacje pozarządowe, JST,
lokalne grupy działania (LGD), wszyscy zainteresowani tematyką.
6. Działania merytoryczne:
● opracowanie programu wdrażania innowacji i przyjęcie go w trybie uchwały,
● promocja założeń programu w subregionie,
● stworzenie opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o regionalne diagnozy
i opracowania statystyczne,
● przeprowadzenie zapytania ofertowego i wyłonienie wykonawcy,
● zakup wdrożonego rozwiązania,
● sprawozdawczość merytoryczna i finansowa,
● opracowanie standardów działania dla innych JST.
7. Finansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego lub UE.

SCENARIUSZ 4: Konkurs dla szkół średnich i szkół branżowych z subregionu poznańskiego
1. Zadanie: opracowanie założeń i organizacja konkursu na opracowanie prototypu
innowacyjnego rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania subregionu.
2. Nazwa: Kierunek INNOWACJA.
3. Zgodność z aktami prawnymi: ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r. (art.
11.2. - samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa i jednym z jej celów
jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.
wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu
technologicznego oraz innowacji).
4. Preferowana lokalizacja: UMWW oraz powiaty subregionu poznańskiego.
5. Grupa docelowa: szkoły średnie i szkoły branżowe z subregionu poznańskiego.
6. Działania merytoryczne:
● opracowanie założeń konkursu,
● przygotowanie regulaminu i kryteriów oceny,
● działania promocyjne w subregionie,
● ogłoszenie konkursu,
● przyjmowanie wniosków zawierających prototyp innowacyjnego rozwiązania,
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● ocena wniosków przez ekspertów ds. innowacji,
● publikacja wyników,
● wręczenie nagród,
● przystąpienie do realizacji projektu,
● podsumowanie.
7. Finansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego lub UE.
SCENARIUSZ 5: Pilotażowy kierunek kursu pt. „Inteligentne specjalizacje w Wielkopolsce”
1. Zadanie: opracowanie założeń i organizacja pilotażowego kursu nauczania, który
przygotowywałby do roli lidera, animatora, doradcy w zakresie inteligentnych specjalizacji
w województwie wielkopolskim.
2. Nazwa: Kurs nauczania „Inteligentne specjalizacje w Wielkopolsce”.
3. Zgodność z aktami prawnymi: ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r. (art.
11.2. - samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa i jednym z jej celów
jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.
wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu
technologicznego oraz innowacji).
4. Preferowana lokalizacja: zasoby Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
5. Grupa docelowa: wszystkie osoby zainteresowane problematyką.
6. Działania merytoryczne:
● opracowanie sylabusa nauczania,
● pozyskanie partnerów strategicznych (patronat SWW, instytucji nauki i sektora
biznesu),
● przykładowe przedmioty w ramach kursu, np. partnerstwa lokalne, innowacje
w perspektywie 2014-2020, zarządzanie strategiczne, towaroznawstwo i patenty,
ochrona własności intelektualnej, ICT w biznesie,
● rekrutacja kadry dydaktycznej,
● promocja kursu w subregionie/regionie,
● otwarcie pierwszego naboru,
● realizacja zajęć (w tym organizacja praktyk wakacyjnych i semestralnych),
● ocena i ewaluacja skuteczności nauczania: doboru treści, formy zaliczenia, organizacji
praktyk, metod nauczania),
● przygotowanie sprawozdania.
7. Finansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego lub UE.
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SCENARIUSZ 6: Szkolenia dla JST
1. Zadanie: opracowanie założeń i organizacja szkoleń dla pracowników jednostek samorządu
terytorialnego z obszaru subregionu poznańskiego.
2. Nazwa: Szkolenia „Wprowadzenie do inteligentnych specjalizacji w subregionie poznańskim.
3. Zgodność z aktami prawnymi: ustawa o samorządzie województwa z czerwca 1998r. (art.
11.2. - samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa i jednym z jej celów
jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.
wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu
technologicznego oraz innowacji).
4. Preferowana lokalizacja: UMWW.
5. Grupa docelowa: przedstawiciele gmin i powiatów.
6. Działania merytoryczne:
● opracowanie planu szkolenia i dobór treści,
● logistyka szkoleniowa: miejsce, catering, pakiety szkoleniowe, gadżety promocyjne,
● działania promocyjne,
● wysłanie listu przewodniego do burmistrzów gmin, wójtów, prezydentów miast,
starostów z informacją o szkoleniu, z prośbą o wyznaczenie uczestników.
● realizacja szkolenia,
● ocena szkolenia,
● ewaluacja zadania.
7. Finansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego lub UE.
SCENARIUSZ 7: Wizyty studyjne dla JST
1. Zadanie: organizacja dwóch wizyt studyjnych dla włodarzy subregionalnych gmin i powiatów
w miejscach, w których skutecznie i efektywnie wdrażane są innowacyjne rozwiązania.
2. Nazwa: „Wizyty studyjne dla samorządowców”.
3. Zgodność z aktami prawnymi: ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998r.
(art. 11.2. - samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa i jednym z jej
celów jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
województwa. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki,
popieranie postępu technologicznego oraz innowacji).
4. Preferowana lokalizacja: w miejscu wizyty studyjnej.
5. Grupa docelowa: burmistrzowie gmin, wójtowie, prezydenci miast, starostowie.
6. Działania merytoryczne:
● opracowanie planu wizyt studyjnych,
● logistyka: miejsce, catering, pakiety szkoleniowe, gadżety promocyjne.
● działania promocyjne,
● wysłanie listu przewodniego do burmistrzów gmin, wójtów, prezydentów miast,
starostów z informacją o wizytach,
● realizacja wizyt,
● ocena szkolenia i wzajemny feedback,
● ewaluacja zadania.
7. Finansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego lub UE.
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Inteligentne specjalizacje to problematyka, która najpełniej i w największym stopniu powinna być
realizowana przez samorząd regionalny. Role pełnione przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w kontekście inteligentnych specjalizacji powinny przejawiać się, jako:
RYSUNEK 1. ROLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KONTEKŚCIE IS

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE.

Popularyzator wiedzy/edukator – Urząd Marszałkowski, jako organ odpowiedzialny za gromadzenie
i dystrybucję wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz podnoszenie wiedzy w tym
zakresie wśród mieszkańców regionu.
Diagnosta/analityk – Urząd Marszałkowski, jako organ powinien być odpowiedzialny za
monitorowanie sytuacji, kondycji, szans i zagrożeń inteligentnych specjalizacji w subregionach oraz
konstruowanie rekomendacji.
Doradca/konsultant – Urząd Marszałkowski, jako organ odpowiedzialny za współpracę z partnerami
w oparciu o zindywidualizowaną ofertę wsparcia specjalistycznego.
Facylitator – Urząd Marszałkowski, jako organ powinien być odpowiedzialny za tworzenie warunków
do dialogu, współpracy oraz efektywnego współdziałania wśród przedstawicieli samorządów,
instytucji nauki, biznesu, organizacji pozarządowych.
Lider/animator – Urząd Marszałkowski, jako organ powinien być odpowiedzialny za koordynację
współpracy, przewodzenie lokalnym i regionalnym koalicjom oraz podejmowanie nowych inicjatyw
w oparciu o projektowanie diagnozy.
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