
 

Panele Inteligentnych Specjalizacji 

 

Panele inteligentnych specjalizacji będą istotnym elementem  „przedsiębiorczego procesu 

odkrywania” (enterpreneurial discovery process), który będzie prowadzony w regionie przez 

najbliższe lata. Liderem procesu jest Samorząd Województwa. Jednak jego istotą jest szeroki 

udział interesariuszy tj.: przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, klastrów, organizacji 

pozarządowych i społecznych oraz administracji. 

 

Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) jest centralnym elementem nowego 

podejścia – strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). 

Celem PPO jest pomóc krajom i regionom w identyfikacji, weryfikacji i modyfikacji 

priorytetowych wydatków na innowacje (tzw. inteligentnych specjalizacji) – 

wykorzystując oddolny proces, w który zaangażowany będzie sektor prywatny, 

świat nauki, instytucje otoczenia biznesu (IOB), organizacje pozarządowe, 

administracja  

i opinia publiczna. Dzięki PPO władze centralne i regionalne powinny być w stanie 

zidentyfikować nowe trendy technologiczne i biznesowe postrzegane przez sektor 

prywatny, dowiadywać się o problemach i oczekiwaniach przedsiębiorstw,  

a następnie odpowiednio korygować politykę oraz instrumenty wspierania 

innowacji. Powinno to doprowadzić do modyfikacji kierunków polityki – od 

programów budowanych odgórnie i podejścia podażowego do programów 

odpowiadających na oddolny popyt przedsiębiorstw i gospodarki. PPO powinno 

również pomóc wyeliminować niedoskonałości rynku i braki w koordynacji oraz 

pomóc sektorowi prywatnemu uzyskać masę krytyczną rozwoju opartego  

o innowacje. PPO ma też stworzyć nowe dobra publiczne, w tym nowe mechanizmy 

dzielenia się wiedzą, które wzmocnią przedsiębiorcze odkrywanie. W rezultacie, 

wdrożenie PPO powinno dać wyższy zwrot z inwestycji publicznych w innowacje  

i napędzić szybszy wzrost wydajności pracy niezbędny do dalszej konwergencji 

Polski z krajami Europy Zachodniej. 

 

Panele Inteligentnych Specjalizacji (PIS) – systematyczne, twórcze spotkania 

interesariuszy związanych z konkretną inteligentną specjalizacją. Są one nowymi 

strukturami tworzonymi zgodnie z zapisami  Strategii RIS3. Stanowić będą istotny 

element kontynuowania procesu PPO w ramach już istniejących inteligentnych 

specjalizacji. W skład poszczególnych Paneli wchodzić będą przedsiębiorcy, 

przedstawiciele sektora B+R+I, instytucji otoczenia biznesu, oraz inni interesariusze 

zainteresowani rozwojem obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje.  

W ramach Paneli będzie istniała możliwość tworzenia „Grup Roboczych”, których 

celem będzie np. wypracowanie potencjalnych propozycji 

projektów/przedsięwzięć). Zakres merytoryczny i specyfikacja narzędzi 

wspierających PIS zostaną wypracowane w trakcie realizacji projektu.  



 
 

Źródłem finansowania prowadzenia procesu PPO w województwie podkarpackim jest projekt 

własny Samorządu Województwa pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu 

innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”  realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.  

W projekcie określone są cele PPO w regionie tj.: 

 identyfikacja obszarów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby 

wspólne działanie i realizacja innowacyjnych projektów, w tym poszukiwanie 

synergii i możliwości współdziałania pomiędzy regionami;  

 wskazanie  potencjalnych źródeł finansowania rozwoju obszarów 

gospodarczych zidentyfikowanych przez Panele – wsparcie z poziomu 

krajowego, regionalnego i europejskiego; 

 identyfikacja nowych obszarów B+R+I, które mają potencjał 

regionalny/międzyregionalny i mogą stać się inteligentną specjalizacją; 

 wypracowanie potencjalnych propozycji projektów, które mogą być złożone 

np. w krajowych i regionalnych programach operacyjnych lub ubiegać się  

o dofinansowanie z innych źródeł, w tym szczególnie finansowanych ze 

środków UE; 

oraz wskazane są czynniki, które powinny zapewnić procesowi końcowy sukces:  

 identyfikacja lidera (biznes) oraz moderatora/animatora/konsultanta 

regionalnego dla poszczególnych Paneli IS; 

 intensyfikacja współpracy między poziomem krajowym i regionalnym (źródła 

finansowania, zaangażowane podmioty, wpływ wyników na wypracowane 

systemy PPO na poziomie regionalnym); 

 międzyregionalny transfer wiedzy; 

 likwidowanie barier między interesariuszami, wynikających z potencjalnej 

konkurencji; 

 wypracowanie wspólnej, usystematyzowanej metodyki prac w ramach Paneli 

IS; 

 budowa zaufania przedsiębiorców i innych interesariuszy procesu. 

 

 


