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Wprowadzenie                                                                                                                                    

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 jest dokumentem opisującym założenia i sposób realizacji wielkopolskiej polityki 
innowacyjnej. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w oparciu o zapisy ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 19981

Niniejsza strategia jest kolejnym etapem działań ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności regionu, a rozpoczętych wraz z przyjęciem pierwszej 
Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski w roku 2004. Podstawy funkcjonowania systemu innowacji zakreślone w tym dokumencie oraz zrealizowane 
działania umożliwiły podniesienie świadomości jego aktorów i pozwoliło na przejście do kolejnego etapu opartego na kształtowaniu długoterminowej 
polityki innowacyjnej. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich, w tym strategii Europa 2020 wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, oraz krajowych, w tym Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 wraz z 
dokumentami towarzyszącymi. Wykorzystano także najnowsze trendy w zakresie kształtowania polityki innowacyjnej prezentowane w dokumentach i 
raportach organizacji międzynarodowych oraz literaturze światowej. Szczegółowe założenia teoretyczne zaprezentowano w dokumencie „Koncepcja i 
założenia polityki innowacyjnej regionu”, który stanowi załącznik nr 2 i jest integralną częścią strategii. Proponowane rozwiązania oparto na szczegółowej 
diagnozie, która ze względu na swoją objętość stanowi załącznik nr 1 do strategii i zawiera także analizę SWOT, analizę problemów kluczowych oraz 
kluczowych czynników sukcesu regionu oraz na przyjętym modelu rozwoju w oparciu o innowacje, który stanowi załącznik nr 3 do strategii. 

, dostrzega swoją 
rolę jako lidera  i koordynatora działań z zakresu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Osiągnięcie tak określonego celu wymaga jednak 
systemowych działań różnych podmiotów regionalnego systemu innowacji: samorządów lokalnych, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji 
otoczenia biznesu, dzięki którym wielkopolskie przedsiębiorstwa będą w stanie skutecznie wprowadzać innowacje i konkurować na rynkach 
międzynarodowych. Zgodnie z przyjętym modelem rozwoju w oparciu o innowacje, to przedsiębiorstwa, jako podmioty wprowadzające na rynek 
innowacyjne produkty i usługi są bowiem kluczowe w procesie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu, a wysiłki innych podmiotów systemu 
innowacji powinny być ukierunkowane na wsparcie ich w tym procesie.  Oprócz oddziaływania na stronę podażową, niezbędne jest tworzenie warunków 
sprzyjających podnoszeniu popytu na innowacyjne produkty i usługi. Wymaga to zaangażowania mieszkańców w procesy innowacyjne oraz kształtowania 
postaw proinnowacyjnych w całym procesie edukacji, poczynając od najmłodszych lat. Pełna koncepcja polityki innowacyjnej oraz przyjęty model rozwoju w 
oparciu o innowacje stanowią załączniki do dokumentu strategicznego i są integralnymi częściami strategii.  

                                                           
1 Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 (tekst ujednolicony) 
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Wielkopolska polityka innowacyjna jest rozumiana jako zespół działań różnych podmiotów regionalnego systemu innowacji, które prowadzą do 
podniesienia konkurencyjności i innowacyjności regionu. Niniejszy dokument strategiczny stanowi zapis najważniejszych kierunków tych działań oraz 
proponowanego systemu ich wdrażania i monitorowania. Układ działań oparto na założeniu, że są one harmonizowane przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, który jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów strategii, a opisane w strategii kierunki działań stanowią obszary, na które 
Samorząd Województwa może mieć wpływ dzięki porozumieniom partnerskim oraz kierunkowaniu udzielanego wsparcia. Na innowacyjność i 
konkurencyjność Wielkopolski będą miały wpływ również inne działania, autonomicznie podejmowane przez podmioty systemu innowacji. Kierunki działań 
określone w Regionalnej Strategii Innowacji zdefiniowano w dwuetapowym dialogu z podmiotami systemu innowacji: w trakcie monitoringu wielkopolskiego 
systemu innowacji przeprowadzonego w 2009 roku, w trakcie pięciomiesięcznych konsultacji społecznych prowadzonych w trakcie spotkań subregionalnych 
oraz internetowo i uzgodnień z władzami województwa oraz ekspertami z dziedziny polityki innowacyjnej zrealizowanych w roku 2010. Przyjęte kierunki 
rozwoju mają prowadzić do kompleksowej zmiany społeczno-gospodarczej w Wielkopolsce. Z tego powodu ich pełna realizacja może przekroczyć okres 
wdrażania strategii, w takim przypadku powinna być przedłużona na kolejne lata po dokonaniu niezbędnej aktualizacji. 

Działania proinnowacyjne są ujęte w uzupełniające się  programy strategiczne i przypisane różnym podmiotom systemu innowacji z założeniem ich 
aktywnej roli zarówno w procesie ich definiowania, jak i realizacji działań. Za programy priorytetowe uznano programy pozwalające na aktywizację aktorów 
systemu innowacji we wdrażaniu strategii oraz podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw. Podmioty realizujące politykę innowacyjną wchodzić będą w 
indywidualne partnerstwa z Samorządem Województwa. Partnerstwa te będą określały stopień realizacji celów polityki innowacyjnej, do którego 
zobowiązuje się dany podmiot na bazie posiadanych zasobów i kompetencji oraz zakresu wsparcia udzielanego przez samorząd województwa na realizację 
tych celów. Harmonizacja działań proinnowacyjnych podejmowanych przez różne podmioty będzie dokonana przez nowo powołaną Instytucję Wdrażającą 
podległą Samorządowi Województwa lecz niezależną od struktur Urzędu Marszałkowskiego. Efekty prowadzonych działań będą regularnie monitorowane 
przez powołane Regionalne Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu tak, aby można było określić ich skuteczność, w tym efekt ekonomiczny oraz 
generowaną wartość publiczną. Dokumentem wykonawczym Strategii są roczne Plany Działań dla Regionalnej Strategii Innowacji zawierające opis 
szczegółowych zadań, które należy zrealizować aby wdrażać Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski. Plany Działań zatwierdzane są corocznie przez 
Zarząd  Województwa Wielkopolskiego, który w ten sposób uznaje i akceptuje swoją rolę jako podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie Strategii oraz 
harmonizację działań innych podmiotów systemu innowacji w tym zakresie. Najważniejsze działania w ramach poszczególnych programów strategicznych na 
lata 2010-2013 zamieszczono w ostatnim rozdziale niniejszego dokumentu. 
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1. Podstawowe założenia i koncepcja polityki innowacyjnej regionu 

Analiza obowiązujących teorii i modeli polityki innowacyjnej oraz specyfiki Wielkopolski jako regionu doprowadziła do przyjęcia następujących założeń 
dotyczących polityki innowacyjnej: 

• Podejścia systemowego, 

• Podejścia popytowo-podażowego, 

• Konieczności rozwijania nowych obszarów innowacji: innowacji w sektorze publicznym, innowacji w sektorach tradycyjnych, innowacji związanych z 
poprawą jakości życia oraz  innowacji społecznych, 

• Wagi wzmacniania specjalizacji gospodarczych subregionów dla wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności, 

• Konieczności dostosowania wsparcia działalności innowacyjnej do rodzaju innowacji powstających w gospodarce regionu i odpowiednich dla nich 
modeli biznesu, 

• Kluczową rolę przedsiębiorstw jako podmiotów wprowadzających innowacje na rynek (patrz model rozwoju w oparciu o innowacje – załącznik nr 3), 

• Roli samorządów lokalnych w kształtowaniu warunków do prowadzenia działalności innowacyjnej, 

• Wagi długoterminowych partnerstw jako czynnika wpływu na zachowania aktorów systemu innowacji. 

Najważniejsze elementy przyjętych założeń krótko opisano poniżej. Pełen opis przyjętych założeń wraz z odniesieniami do literatury opisano w załączniku nr 
2, który jest integralną częścią dokumentu strategicznego. 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

1.1. Podejście systemowe 

Podejście systemowe zakłada zależność rzeczywistej ścieżki  rozwoju danego terytorium od niezależnych decyzji wielu różnych aktorów, w tym wypadku 
aktorów regionalnego systemu innowacji. Słabością dotychczasowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski był brak systemowych działań 
wdrożeniowych i monitorujących. Słabość ta wynikała między innymi z braku powiązania zaplanowanych celów rozwojowych deklarowanych poszczególnym 
podmiotom systemu innowacji z możliwościami realnego wpływu Samorządu Województwa na zachowania tych podmiotów. Intencją proponowanej 
koncepcji polityki innowacyjnej regionu jest stworzenie mechanizmów, dzięki którym innowacyjność Wielkopolski będzie rosła dzięki skoordynowanym i 
systemowym działaniom aktorów regionalnego systemu innowacji oraz społecznej świadomości wagi innowacji dla rozwoju regionu (rycina 1). 

Rycina 1. Systemowe podejście do wielkopolskiej polityki innowacyjnej 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Kolejna istotna konsekwencja podejścia systemowego to współzależność podsystemów tworzących terytorium, w tym w szczególności podsystemu 
społecznego, gospodarczego i przestrzennego, przy czym ten ostatni odnosi się do cech przestrzeni fizycznej, w szczególności sposobu jej zagospodarowania, 
oraz do jakości środowiska naturalnego. Każda zmiana w ramach jednego podsystemu ma swoje konsekwencje w postaci zmian innych podsystemów, przy 
czym zmiany te mogą mieć charakter pośredni. Oznacza to, że na innowacyjność i konkurencyjność wpływają nie tylko decyzje gospodarcze, ale także 



 
 

8 
 

poziom rozwoju społecznego i przestrzenno-środowiskowego. W ujęciu systemowym procesy innowacyjne wykraczają poza ujęcie czysto „technologiczne” 
obejmując szerokie spektrum dziedzin i obszarów działalności. 

Wreszcie, coraz większe znaczenie przywiązuje się do dynamicznych sieci powiązań o strukturze niehierarchicznej, które dzięki wysoce elastycznemu 
charakterowi relacji między podmiotami mają silny wpływ na procesy innowacji. Jest to zmiana w stosunku do dotychczasowych koncepcji systemów 
innowacyjnych, które wyróżniały kilka podstawowych grup podmiotów (triple helix) o względnie stałych relacjach. W literaturze międzynarodowej coraz 
częściej pisze się o ekosystemach innowacyjnych wywodzących się z wcześniejszych koncepcji środowiska innowacyjnego. Koncepcje ekosystemów 
innowacyjnych wskazują na konieczność współpracy całych społeczności zamieszkujących dane terytorium, tworzenia powiązań przedsiębiorstw i sektora 
nauki z mieszkańcami i tworzenie wartości nie tylko w sensie ekonomicznym, ale także społecznym. Skuteczny system innowacyjny musi więc być trwale 
osadzony w systemie terytorialnym, w którym funkcjonuje. 

Przyjęta koncepcja uwzględnia także teorię path dependency, zakładając, że polityka innowacyjna może tylko w sposób ograniczony wpływać na rozwój 
regionu, który zależy też od wielu zdarzeń i zjawisk niezależnych od przyjętych strategii rozwoju. Właściwa, konsekwentna i systemowa jej realizacja może 
jednak pozytywnie wpłynąć na ścieżkę rozwoju regionu. Okrąg zatytułowany „Wielkopolska” na rycinie 1 oznacza konieczność właściwego zarządzania 
rozwojem regionu i przyjęcia przez sektor publiczny roli lidera w procesie wzmacniania innowacyjności, przejawiającej się w koordynacji polityki 
innowacyjnej i harmonizacji działań różnych aktorów mających wpływ na innowacyjność regionu, ale także w innowacyjności administracji i innych usług 
publicznych. 

 

1.2. Podejście popytowo-podażowe 

Dotychczasowe modele polityki innowacyjnej były w dużym stopniu oparte na stronie podażowej procesu powstawania innowacji i koncentrowały 
się na rozwoju badań naukowych, szczególnie stosowanych, oraz wzmacnianiu powiązań pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami. Podstawowe 
miary poziomu innowacyjności obejmowały nakłady na działalność naukowo-badawczą, rzadziej na rezultaty tej działalności. Mniejsze znaczenie 
przykładano do wzmacniania popytu na innowacje, w tym kształtowania wymagających i wyspecjalizowanych rynków.  
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Rycina 2. Cykliczny model innowacji 

 
Źródło: Berkhout, 2000. 

Koncentracja na podaży innowacji ograniczała skuteczność prowadzonej polityki. Tymczasem skuteczna komercjalizacja innowacji musi odpowiadać 
na potrzeby rynkowe. Ostatecznym miernikiem wyników polityki innowacyjnej powinien więc być udział produktów i usług innowacyjnych w PKB i WDB 
regionu. Podejście popytowo podażowe uwzględniono w cyklicznym modelu innowacji opracowanym przez Berkhout (2000), przedstawionym na rycinie 2. 
Opisywane nowe sposoby myślenia o rozwoju i innowacjach sprawiają, że zmienia się model polityki innowacyjnej, której celem nie jest już tylko 
podnoszenie konkurencyjności gospodarki i zwiększanie bogactwa, ale także podnoszenie jakości życia. Ponadto, skuteczne wzmacnianie innowacyjności 
wymaga oddziaływania na stronę popytową i podażową procesów innowacyjnych oraz na świadomość i postawy społeczne. Innowacje powstają bowiem 
jako efekt określonej potrzeby społecznej.   
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1.3. Polityka innowacyjna a proces innowacyjny 

Polityka innowacyjna powinna wpływać na wszystkie etapy procesu innowacyjnego, zarówno w tworzeniu innowacji przyrostowych, jak i przełomowych. 
Polityka innowacyjna powinna w szczególności:  

• dostarczać przedsiębiorstwom skutecznej pomocy w tworzeniu i wprowadzaniu innowacji na poszczególnych etapach procesu innowacyjnego,  

• usprawniać przepływy między badaniami podstawowymi a stosowanymi i pracami rozwojowymi wykonywanymi przez różne podmioty sektora nauki 
oraz komercjalizację ich wyników, 

• kształtować rynek prywatnych i publicznych instytucji otoczenia biznesu, tak aby dostępne było specjalistyczne doradztwo wspierające 
wprowadzanie innowacji oraz ich finansowanie na różnych etapach procesu innowacyjnego, 

• poprzez procesy edukacyjne i innowacyjne standardy usług publicznych wspomagać świadomy i wymagający rynek konsumentów generujący popyt 
na produkty innowacyjne. 

Wielkopolskie przedsiębiorstwa w dużej mierze nie mają zasobów ani wiedzy pozwalającej na wprowadzanie innowacji przyrostowych i przełomowych, 
co skutkuje niską innowacyjnością regionu (patrz diagnoza – załącznik nr 1). W związku z tą sytuacją należy rozpocząć działania wspierające wprowadzanie 
innowacji w przedsiębiorstwach każdorazowo dostosowane do typu przedsiębiorstwa, jego potrzeb, poziomu rozwoju, typu innowacji, które wprowadza 
oraz rozpoznaniu potrzeb klientów. Dostosowanie wsparcia musi opierać się na diagnozie przedsiębiorstw, grup przedsiębiorstw, branż oraz rynków na 
których funkcjonują. Również sytuacja w sektorze nauki w regionie, jak wynika z przeprowadzonej diagnozy, utrudnia powstawanie i komercjalizację 
innowacji. Wsparcie rozwoju tego sektora musi prowadzić do podwyższenia jakości prowadzonych badań naukowych, rozwoju obszarów badań 
odpowiadającym potrzebom gospodarki, oraz do wytworzenia sprawnych mechanizmów współpracy z przedsiębiorstwami. Wszystkie podmioty systemu 
innowacji powinny określić swój poziom przygotowania do uczestnictwa w procesie innowacyjnym, a następnie w sposób systematyczny rozwijać swój 
potencjał. Proponowany wstępny model doskonałości dla podmiotów systemu innowacji przedstawiono w załączniku 3 do niniejszego dokumentu.  

1.4. Pozostałe założenia wielkopolskiej polityki innowacyjnej 

Podsumowanie i krótki opis założeń wielkopolskiej polityki innowacyjnej przedstawiono w tabeli nr 1. 
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Tabela 1. Założenia wielkopolskiej polityki innowacyjnej 

Założenia Wnioski 
• system innowacyjny jest częścią systemu terytorialnego, 

którego rozwój jest wynikiem interakcji podsystemów 
gospodarczego, społecznego i przestrzennego  

 

• uwzględnienie w polityce innowacyjnej podsystemu społecznego i przestrzennego 

• na wynik innowacyjny regionu wpływają decyzje różnych 
aktorów 

• samorząd województwa powinien zdefiniować i  ustalić relacje z aktorami, których działania 
wpływają na funkcjonowanie systemu innowacji, tak aby podejmowane zadania zmierzały do 
wspólnego celu i miały charakter synergiczny 

• aktorzy, których działania wpływają na innowacyjność regionu muszą mieć wspólną wizję 
rozwoju regionu w oparciu o innowacje i widzieć swoją rolę w systemie innowacji 

• aktorzy systemu innowacji potrzebują narzędzi wspierających innowacyjność  
• innowacje powstają jako wynik potrzeb ludzkich i 

społecznych, odkryć naukowych, oraz pojawiania się 
nowych technologii i produktów 

• potrzeby, w wyniku których powstają innowacje to nie 
tylko zmiany stylu życia, których efektem jest 
zapotrzebowanie na nowe produkty, usługi lub funkcje, ale 
także zmiany wartości społecznych, których efektem są 
nowe kierunki rozwoju 

• niezbędne jest oddziaływanie na stronę popytową i podażową procesów innowacyjnych 
• niezbędna jest znajomość potrzeb społecznych i przewidywanie kierunków ich rozwoju w 

zakresie zmian stylu życia i zmian wartości społecznych 
• polityka innowacyjna musi opierać się na dogłębnej znajomości nie tylko kierunków rozwoju 

regionu, ale także nowych trendów lokalnych i globalnych 
• efekty polityki innowacyjnej i rozwój regionu muszą być stale monitorowane w taki sposób, 

aby rzeczywiście obejmowały wszystkie innowacje wprowadzane przez podmioty systemu 
innowacji 

• innowacje są procesem społecznym  
• innowacje powstają w oparciu o kapitał ludzki i społeczny 

• region potrzebuje inwestycji w kapitał ludzki i społeczny tak aby rozwinąć umiejętności 
proinnowacyjne 

• niezbędne jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych od 
przedszkola poprzez wszystkie szczeble kształcenia oraz kształcenie ustawiczne 

• należy kształtować relacje zaufania pomiędzy podmiotami systemu innowacji oraz 
zaangażować mieszkańców w rozwój lokalny – również w kształtowanie i realizację polityki 
innowacyjnej 

• podnoszenie innowacyjności wymaga istnienia 
odpowiedniej infrastruktury 

• należy inwestować w infrastrukturę techniczną o nowoczesnych parametrach, planowaną na 
przyszłe potrzeby 

• należy wspierać powstawanie specjalistycznej infrastruktury dokładnie odpowiadającej na 
potrzeby przedsiębiorstw 

• infrastruktura innowacyjna musi zapewniać dostęp do informacji, wiedzy, umiejętności, 
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środków finansowych oraz innych zasobów niezbędnych do wspierania procesu tworzenia 
innowacji 

• sektor publiczny ma istotny wpływ na innowacyjność  • sektor publiczny musi generować innowacyjne standardy usług publicznych 
• poprzez odpowiednie regulacje i bodźce władze muszą nakładać standardy wymuszające 

innowacyjność 
• sektor publiczny jako klient musi wymagać innowacyjnych usług i produktów 

• tworzenie innowacji jest procesem ryzykownym i 
przynoszącym zyski odłożone w czasie, co wymaga 
wsparcia pozwalającego na rozłożenie ryzyka na więcej 
podmiotów 

• w regionie musi funkcjonować sprawny system finansowania innowacji odpowiadający na 
potrzeby przedsiębiorstw w różnych fazach tworzenia innowacji 

• niezbędne jest zebranie i rozwój oferty doradczej, tak aby obejmowała ona całość procesu 
innowacyjnego i była dostosowana do specyficznych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw 
lub ich grup 

• oferta doradcza na wysokim i wyspecjalizowanym poziomie musi być dostępna również w 
subregionalnych biegunach wzrostu 

• istnienie klastrów i sieci oraz zarządzanie łańcuchem 
wartości przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i 
innowacyjności przedsiębiorstw  

• polityka klastrowa powinna być instrumentem polityki innowacyjnej regionu    

• tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach wymaga 
nowych modeli biznesowych odmiennych dla innowacji 
przełomowych i przyrostowych 

• wprowadzanie innowacji jest obarczone wysokim ryzykiem 

• przedsiębiorstwa potrzebują specjalistycznego doradztwa i wsparcia we wprowadzaniu 
nowych modeli biznesowych 

• przedsiębiorstwa potrzebują systemu finansowania innowacji pozwalającego na rozłożenie 
ryzyka ich wprowadzania 

• samorząd regionalny powinien pełnić rolę lidera w 
tworzeniu i realizacji polityki innowacyjnej 

• samorząd województwa powinien koordynować działania własne i zależnych od niego 
podmiotów sektora publicznego w zakresie podnoszenia innowacyjności 

• samorząd powinien harmonizować działania innych podmiotów systemu innowacji poprzez 
określenie oczekiwań w stosunku do tych podmiotów oraz wprowadzenie systemu 
instrumentów motywujących do zmiany zachowań 

• innowacje, zwłaszcza przełomowe wykazują skłonności do 
koncentracji 

• W mniejszych ośrodkach często koncentrują  się innowacje 
wyspecjalizowane, jednobranżowe  

• należy wzmacniać rozwój silnego centrum, w którym mają szansę rozwijać się zaawansowane 
technologie, działalność wysoce innowacyjna i sektory kreatywne 

• stolice subregionów, są tradycyjnymi centrami niższego rzędu i powinny aspirować do roli 
wyspecjalizowanych centrów innowacji oraz centrów adaptacji rozwiązań przechodzących do 
fazy rutynowej, na bazie obecnego w nich potencjału gospodarczego 

• Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną mogą przyspieszyć przepływy między Poznaniem a 
subcentrami i korzystanie ze skoncentrowanej w centrum infrastruktury innowacyjnej.  

• W dalszej kolejności powinny być rozwijane połączenia między subcentrami, które umożliwią 
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rozwijane się relacji funkcjonalnych między subcentrami. 
•  Do rozwoju subcentrów przyczyni się także dostępność infrastruktury innowacyjnej 

precyzyjnie dostosowanej do specyfiki i potrzeb poszczególnych subregionów oraz mobilni 
doradcy rozwiązujący problemy podmiotów systemu innowacji. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2. Wnioski z diagnozy innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski 

Diagnoza stanu innowacyjności regionu miała przebieg dwuetapowy: 

• Analiza danych pierwotnych: badania przeprowadzone w ramach monitoringu regionalnego systemu innowacji w roku 2009, kiedy 
przeprowadzono badania ankietowe jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz 
sieci powiązań gospodarczych. Badania dotyczyły stopnia realizacji Regionalnej Strategii Innowacji przez wymienione podmioty. 

• Analiza danych wtórnych: Celem analizy przeprowadzonej w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji w roku 2010  było 
dostarczenie kontekstu statystycznego w oparciu o dostępne dane statystyczne, rankingi międzynarodowe oraz publikowane w ostatnim czasie 
raporty dotyczących sytuacji regionów w Polsce, zróżnicowań międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych oraz innowacyjności i 
konkurencyjności regionalnej. 

Druga część analizy obejmowała przegląd najważniejszych międzynarodowych analiz i zestawień obrazujących pozycję konkurencyjną i innowacyjność 
Wielkopolski i jej podregionów na tle innych regionów w kraju oraz regionów europejskich oraz analizę dostępnych danych w oparciu o podejście 
systemowe, zakładające współzależność podsystemów terytorialnego, gospodarczego i społecznego w procesach rozwojowych regionu. Oznacza to 
konieczność ich uwzględnienia w polityce innowacyjnej ukierunkowanej na wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski. Dodatkowo, 
uznano że wpływ na procesy rozwojowe ma również sposób zarządzania regionem, w tym wdrażanie polityki innowacyjnej. Przyjęcie powyższych założeń 
wpłynęło na dobór danych do analizy. Wybrane dane podzielono na odpowiadające blokom: zarządzanie regionem oraz podsystem społeczny, gospodarczy i 
przestrzenny. 
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Analiza danych według podsystemów miała za zadanie stworzyć obraz Wielkopolski na tle innych regionów, i w miarę możliwości zobrazować sytuację 
podregionów statystycznych - a następnie pokazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W tym celu wykorzystano analizę SWOT i za pomocą 
metody delfickiej dokonano wartościowania zidentyfikowanych czynników. Analizę SWOT dla każdego podsystemu umieszczono na końcu każdego 
rozdziału, wraz ze wskazaniem kluczowych problemów w danym obszarze i zależności między nimi. Każdorazowo określono także najważniejsze wnioski dla 
polityki innowacyjnej. Kolejnym etapem była identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w celu określenie kompetencji i obszarów istotnych z punktu 
widzenia wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności regionu. Wszystkie cytowania i odniesienia do literatury umieszczono w pełnej wersji diagnozy, 
która stanowi załącznik nr 1 do strategii. 

 

2.1. Wnioski z analizy ogólnej konkurencyjności i innowacyjności regionu 

Analizę w tej części diagnozy przeprowadzono na podstawie rankingów Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009 (IBnGR); 
Regional Innovation Scoreboard 2009 (Komisja Europejska); Raporty World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2009-2010 i 2010-2011 
oraz Global Information Technology Report; Global Manufacturing Competitiveness Index  (Deloitte), Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries -
(Komisja Europejska). 

Najważniejsze wnioski z diagnozy pozycji rankingowych Wielkopolski w zakresie innowacyjności i konkurencyjności wskazują na: 

• Ponadprzeciętną atrakcyjność inwestycyjną (wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową) przy silnym zróżnicowaniu wewnętrznym regionu. 
Zmienne wyniki w rankingach dla różnych typów działalności: przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie mogą wskazywać na 
kształtujące się specjalizacje subregionalne. Podregion poznański wykazuje silną dominację w zakresie atrakcyjności dla działalności 
przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie.  

• Niską innowacyjność polskich regionów w porównaniu ze średnią europejską (na podstawie syntetycznego wskaźnika Regional Innovation 
Scoreboard). Wielkopolska została uznana za region nisko innowacyjny, a tylko pięć innych regionów polskich: mazowieckie, śląskie, 
małopolskie, dolnośląskie i pomorskie zaliczono do grupy średniej wśród regionów nisko innowacyjnych.  

• Rosnący udział sektorów kreatywnych (wg Raportu Komisji Europejskiej) porównaniu z innymi regionami europejskimi: można zaobserwować 
dobry wynik Wielkopolski, która wraz z województwami mazowieckim i małopolskim zalicza się do grupy regionów, w których udział 
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zatrudnienia w sektorach kreatywnych i sektorze kultury przekracza 2% całkowitego zatrudnienia. Jeżeli w kolejnych latach będzie można 
zaobserwować rosnącą tendencję tego wskaźnika, może to oznaczać kształtowanie się nowej specjalizacji regionalnej przystającej do wymagań 
gospodarki opartej na wiedzy. Ze względu na znaczenie sektorów kreatywnych i sektora kultury w gospodarce opartej na wiedzy, i jednoczesną 
tradycyjną strukturę wielkopolskiej gospodarki, można uznać tą sytuację za pozytywną i rekomendować wspieranie sektorów kreatywnych i 
sektora kultury przez politykę innowacyjną województwa. 

Czynniki konkurencyjności, w tym konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy pojawiające się w międzynarodowych zestawieniach rankingowych 
obejmują wszystkie analizowane podsystemy: gospodarczy, społeczny i przestrzenny, odnoszą się także do sposobu zarządzania regionem. Czynniki te 
powinny być uwzględnione w polityce ukierunkowanej na wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności regionu. Do najważniejszych kierunków polityki 
ukierunkowanej na wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski powinny należeć: 

• W ramach zarządzania regionem: 
o konsekwentnie realizowana i spójna polityka innowacyjna i gospodarcza, 
o poprawa sprawności instytucjonalnej. 

• W ramach podsystemu gospodarczego: 
o Działania ukierunkowane na wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw, 
o Działania wspierające rozwój klastrów, 
o Wspieranie zmiany struktury gospodarki na odpowiadającą gospodarce opartej na wiedzy, w tym rozwój sektorów wysokiej i średniej 

techniki, zaawansowanych usług oraz sektorów kreatywnych i sektora kultury. 

• W ramach podsystemu społecznego: 
o Poprawa jakości edukacji i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, 
o Poprawa wydajności pracy, szczególnie w podregionach poza centrum województwa. 

• W ramach podsystemu przestrzennego: 
o Poprawa stanu infrastruktury transportowej i informatycznej, zwłaszcza dostępność do Internetu szerokopasmowego i 

bezprzewodowego w całym regionie, 
o Dostępność wyspecjalizowanej infrastruktury innowacyjnej we wszystkich subregionach. 
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2.2. Wnioski z analizy zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym 

Mimo, że jakość zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym jest coraz częściej uważana za jeden z ważniejszych czynników kształtujących 
konkurencyjność terytorialną, prowadzi się niewiele badań definiujących i mierzących jakość zarządzania terytorialnego oraz tzw. sprawności 
instytucjonalnej będącej podstawą wysokiej jakości zarządzania. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dostępne materiały obejmujące analizy 
prowadzone przez organizacje międzynarodowe, w tym Unię Europejską i Bank Światowy, organy krajowe, w tym przede wszystkim Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego oraz dostępne dane statystyczne. Najważniejsze wnioski w zakresie zarządzania regionem obejmują: 

• Stosunkowo wysoki poziom jakości zarządzania i sprawność instytucjonalna Wielkopolski, przy niskiej ogólnej ocena sprawności instytucjonalnej 
w całym kraju, 

• Stosunkowo wysoki poziom zaufania do instytucji publicznych w regionie mierzony frekwencją wyborczą w wyborach krajowych i 
samorządowych. Polska jest jednak krajem o jednym z najniższych wskaźników zaufania społecznego w Europie,  

• Intensyfikację działań w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie samorządu regionalnego obserwowaną od 2007 roku. 

Sprawność instytucjonalna i jakość prowadzonej polityki nie były dotychczas traktowane jako ważny czynnik kształtujący konkurencyjność i 
innowacyjność gospodarki w Polsce. Nowe trendy w analizach krajowych i międzynarodowych zmuszają jednak do wzięcia pod uwagę tych czynników w 
działaniach ukierunkowanych na wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności. Działania w tym zakresie powinny być skupione z jednej strony na 
poprawie sprawności instytucjonalnej administracji samorządowej, a z drugiej na podjęciu systemowych działań wdrażających spójną koncepcję polityki 
innowacyjnej regionu. W tym drugim obszarze niezbędnie jest także szersze włączenie podmiotów wielkopolskiego systemu innowacji we wdrażanie polityki 
innowacyjnej. Jak wykazały badania, udział ten był do tej pory niewielki, ale istnieje gotowość większego zaangażowania się w działalność proinnowacyjną 
wśród wielu podmiotów. Analiza dotychczasowych działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego wskazuje także, że również na poziomie regionalnym 
można podejmować ambitne zadania w zakresie polityki innowacyjnej. 
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2.3. Wnioski z analizy innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (podsystem gospodarczy) 

Analizę potencjału gospodarczego Wielkopolski podzielono na dwie części. W pierwszej analizowano konkurencyjność w ujęciu tradycyjnym –wyrażoną 
wskaźnikami takimi jak PKB, wartość dodana brutto i jej struktura oraz liczba przedsiębiorstw. Drugą część poświęcono analizie innowacyjności rozumianej 
jako konkurencyjność w gospodarce opartej na wiedzy. Analizowane zagadnienia obejmują dostępne dane na temat innowacyjności w ujęciu regionalnym, w 
tym w szczególności liczbę przedsiębiorstw innowacyjnych, nakłady na działalność innowacyjną oraz udział produktów innowacyjnych w produkcji 
sprzedanej. Celem analizy w obu częściach jest pokazanie tła i przesłanek zmian w gospodarce regionu w odniesieniu do kraju i pozostałych regionów. 
Zadaniem tak postawionej analizy nie będzie jednak hierarchizacja, ale próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak rozwija się region i jak powinien rozwijać 
się w przyszłości. Najważniejsze wnioski w zakresie podsystemu gospodarczego obejmują: 

• Wysoki poziom wytwarzanego PKB (czwarta pozycja w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca) przy silnej koncentracji w podregionie poznańskim, 

• Tradycyjną choć bardzo wydajną strukturę wartości dodanej brutto, 

• Stosunkowo wysoką liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców,  

• Wysoką atrakcyjność dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

• Wysoki poziom eksportu , 

• Niską innowacyjność przedsiębiorstw, 

• Niska skłonność do współpracy, szczególnie małych przedsiębiorstw, 

• Nakłady na działalność innowacyjną skoncentrowane na zakupie maszyn i urządzeń technicznych oraz inwestycji w budynki,  

• Niski udział wydatków na działalność badawczo-rozwojową sektora prywatnego w PKB (choć wysoki w skali kraju)  

• Niski udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem, 

• Niski poziom wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania go do wspomagania prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Analiza innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Wielkopolski pozwala stwierdzić, że struktura gospodarki regionu jest ciągle tradycyjna i zmienia 
się stosunkowo wolno. Obszary, na których powinna skupić się polityka innowacyjna w Wielkopolsce to przede wszystkim innowacyjność mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie ich współpracy, w szczególności w zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Kolejnym obszarem 
działań powinno być zwiększenie informatyzacji przedsiębiorstw i wsparcie przekształcania modelu ich funkcjonowania na odpowiadający potrzebom 
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gospodarki opartej na wiedzy. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, działania wspierające rozwój potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie tych z sektora MŚP, powinny być podejmowane w dwóch aspektach: 

• zwiększenie świadomości istnienia potrzeb i korzyści z wprowadzania innowacji oraz świadomości rzeczywistego dystansu dzielącego polskie 
podmioty gospodarcze od przedsiębiorstw gospodarek postrzeganych za najbardziej innowacyjne.  

• stworzenia i udostępnienia narzędzi oraz instrumentów, których celem będzie ułatwienie procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwach, szczególnie 
w postaci dotacji na innowacje oraz systemu ulg i zwolnień dla podmiotów implementujących innowacyjne rozwiązania. 

Zalecenia te powinny być podstawą tworzenia modelu wsparcia wielkopolskich przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej. 

 

2.4. Wnioski z analizy potencjału demograficznego, ludzkiego i społecznego (podsystem społeczny) 

Innowacyjność przedsiębiorstw wynika w dużej mierze z poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie. Dla pełnej diagnozy zjawiska 
innowacyjności i konkurencyjności przeprowadzono więc analizę podsystemu społecznego, a w szczególności sytuacji demograficznej i rynku pracy 
pozwalających wnioskować o zasobach pracy w regionie. Kolejne ważne obszary analizy to edukacja na wszystkich poziomach, w tym kształcenie ustawiczne, 
a także potencjał badawczo-rozwojowy regionu. W nowych publikacjach dotyczących rozwoju regionalnego podkreśla się rolę tych obszarów dla 
wzmacniania innowacyjności i konkurencyjności, w tym m.in. kształtowanie odpowiednich postaw w procesach edukacyjnych. Najważniejsze wnioski w 
zakresie podsystemu społecznego obejmują: 

• Dużą liczbę ludności i dodatnie saldo migracji, 

• Wysoką jakość życia mierzoną średnią długością życia i przyrostem naturalnym, 

• Niski wskaźnik urbanizacji, 

• Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym i stosunkowo niskie wydatki w stosunku do średniej krajowej, 

• Stosunkowo wysoki wskaźnik aktywności zawodowej i wydajności pracy, 

• Niższy niż średnia krajowa udział osób z wyższym wykształceniem w grupie osób aktywnych zawodowo, 

• Niską stopę bezrobocia, 
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• Dużą liczbę studentów, 

• Niski udział mieszkańców w kształceniu ustawicznym, 

• Wysoki udział sektora publicznego w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej, 

• Wysokie zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej, 

• Stosunkowo niewielką liczbę generowanych patentów, 

• Niską efektywność działań badawczo-rozwojowych, 

• Dużą liczbę organizacji pozarządowych, 

• Średni poziom rozwoju kapitału społecznego.  

Analiza danych dotyczących potencjału demograficznego, kapitału ludzkiego i społecznego Wielkopolski pozwala stwierdzić, że region ma korzystną 
liczbę ludności i strukturę demograficzną. Problemem jest jednak stosunkowo niski poziom dochodów części mieszkańców regionu organiczający ich 
skłonność do nabywania produktów i usług innowacyjnych. Niepokojący jest również rozdźwięk pomiędzy poziomem finansowania działalności badawczo-
rozwojowej a jej efektami w postaci patentów i innowacji w przedsiebiorstwach. Region ma stosunkowo wysoki poziom rozwoju kapitału ludzkiego i 
społecznego, jest także dużym ośrodkiem naukowym. Kierunki kształcenia studentów nie odpowiadają jednak potrzebom rynku pracy, w szczególności 
występuje znaczny niedobór studentów na kierunkach technicznych. Polityka innowacyjna powinna skupić się w szczególności na kształtowaniu 
odpowiednich postaw dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym, które pozwolą im w przyszłości funkcjonować w gospodarce opartej na wiedzy. Ponadto 
należy prowadzić działania zachęcające studentów i naukowców do zakładania własnych przedsiębiorstw i usprawnić mechanizmy współpracy sektora nauki 
z gospodarką oraz wzmacniać podstawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

 

2.5. Wnioski z analizy zróżnicowań wewnątrzregionalnych, specjalizacji i infrastruktury (podsystem przestrzenny) 

Najnowsze badania (patrz dokument Koncepcja i założenia wielkopolskiej polityki innowacyjnej) wskazują na znaczenie jakości przestrzeni gospodarczej i 
infrastruktury dla kształtowania innowacyjności i konkurencyjności terytorialnej. Znaczenie tych czynników widać również w rankingach krajowych i 
międzynarodowych prezentowanych w pierwszej części diagnozy. Jakość przestrzeni atrakcyjność inwestycyjna i ład przestrzenny, w tym atrakcyjność 
zagospodarowania przestrzennego w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Jakość przestrzeni przekłada się na przestrzenny rozkład działalności 
gospodarczej, w tym występowanie zróżnicowań wewnątrzregionalnych. Infrastruktura techniczna mająca szczególny wpływ na konkurencyjność i 
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innowacyjność to przede wszystkim infrastruktura transportowa wpływająca na dostępność jednostek terytorialnych, infrastruktura energetyczna mająca 
znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw oraz infrastruktura informatyczna determinująca funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. 
Najważniejsze wnioski w zakresie podsystemu przestrzennego obejmują: 

• Wysokie zróżnicowanie wewnątrzregionalne Wielkopolski, w tym różnice pomiędzy poziomem rozwoju miasta Poznania i podregionu 
poznańskiego a innych podregionów, 

• Brak wyraźnej specjalizacji gospodarczej regionu – specjalizacja występuje jedynie w zakresie PKB i WDB, w szczególności w usługach rynkowych, 

• Koncentrację dużej części wielkopolskiej infrastruktury innowacyjnej oraz jednostek naukowo-badawczych w Poznaniu, 

• Koncentrację wysokoefektywnej sieci transportowej w Wielkopolsce na kierunku wschód-zachód, co obniża dostępność południowych i 
północnych części regionu, 

• Niski poziom dostępności infrastruktury teleinformatycznej, 

• Niedostateczne zaopatrzenie w energię elektryczną w stosunku do potrzeb przedsiębiorstw,  

• Zależność od tradycyjnych źródeł energii i niewykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych, 

• Nierównomierną dostępność usług publicznych. 

W kontekście podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, najważniejsze kierunki działań w ramach podsystemu przestrzennego 
powinny obejmować wspieranie przemian strukturalnych gospodarki, tak aby zwiększyła się specjalizacja gospodarcza regionu w dziedzinach działalności 
wiążących się z gospodarką opartą na wiedzy. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są intensywne działania zwiększające dostępność zaawansowanej 
infrastruktury telekomunikacyjnej połączone z działaniami zwiększającymi poziom ich wykorzystania w regionie zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i 
gospodarstwa domowe. Rozwój przedsiębiorstw jest też zależny od dostępu do energii elektrycznej odpowiedniej mocy oraz zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. To ostatnie działanie pozwoli z jednej strony ograniczyć emisję dwutlenku węgla i zmniejszyć 
koszty z tym związane, a z drugiej zaś umożliwi rozwój branży zielonej energii, wzmacniając i unowocześniając gospodarkę regionu.  

Kolejnym ważnym obszarem działań jest taki rozwój infrastruktury transportowej, szczególnie wysokoefektywnej sieci drogowej i połączeń 
kolejowych, żeby możliwe było szybkie przenoszenie impulsów rozwojowych, a struktura wewnątrzregionalnej sieci transportowej wzmacniała rozwój 
subregionów. Takie działanie pozwoli zmniejszyć zróżnicowania wewnatrzregionalne ograniczające konkurencyjność Wielkopolski jako całości. Działania 
zmniejszające zróżnicowania wewnątrzregionalne powinny także podnosić poziom dostępności usług publicznych i ich jakość, co pozwoli na rozwój kapitału 



 
 

21 
 

ludzkiego i społecznego. Wymienione kierunki działań zostały także przyjęte w nowej koncepcji polityki regionalnej państwa, co może ułatwić pozyskanie 
dodatkowych środków z budżetu centralnego na ich redukcję. W kontekście budowy powiązań międzynarodowych i internacjonalizacji gospodarki 
niezbędny jest dalszy rozwój portu lotniczego Ławica zarówno w zakresie wolumenu transportu, jak i kierunków docelowych, tak aby możliwa była 
bezpośrednia komunikacja z najważniejszymi miastami w Europie.  

Prowadzone działania powinny prowadzić do rozwoju ośrodków subregionalnych w Lesznie, Koninie, Kaliszu i Pile tak, aby zwiększyć ich rolę jako 
ośrodków rozwojowych oddziałujących na otaczające tereny. Jednocześnie Poznań powinien rozwijać swoje powiązania międzynarodowe i pełnić rolę 
bieguna rozwojowego dla całego regionu. Rozwój Poznania będzie warunkiem konkurencyjności Wielkopolski w kontekście europejskim. 

 

2.6. Kluczowe problemy rozwojowe 

Przeprowadzona analiza, wagowanie i hierarchizacja SWOT doprowadziły do sformułowania następujących problemów rozwojowych: 

Tabela 2. Kluczowe problemy rozwojowe 

Obszar analizy Kluczowe problemy rozwojowe 
Zarządzanie regionem: 

• Jakość zarządzania 
• Sprawność instytucjonalna 
• Zaufanie społeczne 
• Realizacja polityki innowacyjnej 

• Sposób funkcjonowania administracji publicznej i jakość usług publicznych 
nie wspiera innowacyjnych trendów gospodarczych i społecznych, 
administracja publiczna jest postrzegana jako utrudniająca funkcjonowanie 
przedsiębiorstw – niska skuteczność prowadzonej polityki innowacyjnej 

• Brak systemowego stosowania innowacyjnych rozwiązań przez 
administrację publiczną i sektor publiczny 

• Średni poziom zaufania społecznego do władz regionalnych i lokalnych 
mierzony poziomem frekwencji wyborczej 

• Mniejsza niż w wiodących regionach sprawność w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych na działalność prorozwojową 

Podsystem gospodarczy: 
• PKB 
• Wartość dodana brutto 

• Wolne rozprzestrzenianie się nowych postaw i podejścia w odniesieniu do 
budowania modelu biznesowego przedsięwzięć gospodarczych zarówno o 
charakterze indywidualnym, jak i sieciowym. 
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• Liczba podmiotów gospodarczych 
• Inwestycje zagraniczne i eksport 
• Innowacyjność przedsiębiorstw 
• Współpraca przedsiębiorstw 
• Nakłady na działalność innowacyjną i jej efekty 
• Informatyzacja przedsiębiorstw  

• Model rozwoju gospodarki niedostosowany do nowych potrzeb – 
konieczność zaniechania działań w zakresie stymulowania kompleksowego 
rozwoju na rzecz selektywnego rozwoju i sieciowania biegunów/ośrodków 
wzrostu (strategia punktów bazowych),  

• Niewłaściwe podejście do innowacji – konieczność przejścia z 
implementowania rozwiązań zewnętrznych (np. zakup i wdrożenie 
technologii) na tworzenie i współtworzenie (współpraca z sektorem 
badawczo-naukowym oraz konsumentami) własnych rozwiązań na bazie 
najlepszych praktyk i dostępnych rozwiązań/technologii, 

• Brak tradycji współpracy podmiotów gospodarczych ze sobą i z otoczeniem 
w celu osiągania synergii i tworzenia wspólnego łańcucha wartości w ujęciu 
internacjonalizacji, 

• Niski stopień wykorzystania przez przedsiębiorstwa technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych jako determinantów podnoszenia 
wydajności, 

• Brak systemowego wsparcia i zarządzania procesem zmian w regionie z 
ukierunkowaniem na powyższe działania. 

Podsystem społeczny: 
• Liczba ludności i saldo migracji 
• Gęstość zaludnienia - wskaźnik urbanizacji 
• Dochody i wydatki gospodarstw domowych 
• Aktywność zawodowa i stopa bezrobocia  
• Poziom wykształcenia i udział w kształceniu ustawicznym 
• Potencjał badawczo-rozwojowy 
• Kapitał społeczny i społeczeństwo informacyjne 

• Brak kształtowania w procesie edukacyjnym postaw i umiejętności 
niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy, 

• Struktura kształcenia wyższego niedostosowana do potrzeb innowacyjnej 
gospodarki, 

• Działalność badawczo-rozwojowa nie przekładająca się na efekty 
gospodarcze, 

• Brak skutecznych mechanizmów współpracy sektora nauki z gospodarką, 
• Niski poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Podsystem przestrzenny: 
• Zróżnicowania wewnątrzregionalne i infrastruktura gospodarcza 
• Infrastruktura transportowa 
• Infrastruktura teleinformatyczna i energetyczna 
• Dostęp do usług publicznych  

• Wysokie zróżnicowanie wewnątrzregionalne 
• Niewystarczający poziom rozwoju infrastruktury transportowej 
• Niewystarczająca dostępność Internetu szerokopasmowego 
• Deficyt energii elektrycznej o wysokiej mocy 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.7. Kluczowe przyszłe wyzwania rozwojowe dla Wielkopolski 

Na podstawie dostępnych badań i scenariuszy rozwoju na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym sformułowano następujące wyzwania, na 
które musi przygotować się Wielkopolska w kolejnych latach: 

Tabela 3. Najważniejsze trendy rozwojowe w kontekście przyszłości Wielkopolski 

Lp. Trendy 
rozwojowe 

Możliwe kierunki działań 
 

Perspektywa do roku 

Przestrzenne i środowiskowe 
 

1. Integracja 
europejska 

Maksymalne wykorzystanie szans wynikających z integracji europejskiej, w tym w 
szczególności środków europejskiej polityki spójności. Inwestycje pozyskanych 
środków w zasoby stanowiące trwałe podstawy rozwoju regionu. 

Szczególnie ważne do końca bieżącego okresu budżetowego – do roku 2013 
oraz w nowym okresie budżetowym 2014-2020 

2. Polaryzacja 
przestrzeni 
europejskiej 
 

Aktywne przeciwdziałanie marginalizacji Poznania i Wielkopolski w europejskiej 
sieci osadniczej, rozwój międzynarodowych powiązań infrastrukturalnych, 
gospodarczych i społecznych. 

Intensywne działania w perspektywie średniookresowej do roku 2020/30 
oraz stabilne działania długookresowe do roku 2050 

3. 
 

Rozwój miast Wsparcie rozwoju funkcji metropolitalnych Poznania i dyfuzji generowanych przez 
miasto impulsów rozwojowych, szczególnie za pomocą wysokiej jakości 
infrastruktury transportowej. Rozwój ośrodków subregionalnych, tak aby 
generowały silny pozytywny wpływ na otaczające obszary. 

Stworzenie warunków do rozwoju do roku 2030, w dalszej perspektywie 
utrzymywanie funkcji miejskich i metropolitalnych 

4. Zmiany klimatu Skuteczna polityka antykryzysowa, w tym przeciwdziałanie skutkom katastrof 
naturalnych. Poprawa efektywności energetycznej gospodarki i infrastruktury. 

Najważniejsze działania w perspektywie średniookresowej, do roku 2020. 
Efektywność energetyczna do roku 2030. W kolejnych latach działania 
dostosowane do pojawiających się nowych trendów. 

5. Rozwój 
nowoczesnej 
infrastruktury 

Rozwój infrastruktury transportowej w dwóch kierunkach: połączeń 
międzynarodowych wspierających poprawę dostępności zewnętrznej oraz 
wewnątrzregionalnych stymulujących endogeniczny rozwój regionu. 

Działania w perspektywie średniookresowej do roku 2020, w perspektywie 
długookresowej utrzymywanie wysokiej jakości połączeń 
 
 

Społeczne 
 

6. Starzenie się 
społeczeństwa  

Polityka prorodzinna oraz aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym na rynku 
pracy. Innowacje w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz kształcenia ustawicznego. 
Opracowanie scenariuszy działania w sytuacji silnego obciążenia 
demograficznego. 
 

W perspektywie średniookresowej przygotowanie rozwiązań i modeli 
działania, postępowanie zapobiegawcze. Wdrożenie rozwiązań do roku 
2050, kiedy wystąpi realne zagrożenie demograficzne 
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7. Migracje Utrzymanie dodatniego salda migracji w regionie dzięki stałemu zwiększaniu 
atrakcyjności Wielkopolski jako miejsca do życia i pracy. Przyciąganie wysokiej 
jakości kapitału społecznego. 

Zadanie stałe, szczególnie ważne w perspektywie długookresowej 

8. Rozwój kapitału 
społecznego 

Wzmacnianie tolerancji, otwartości i akceptacji zmian oraz kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych. Dialog społeczny i budowa 
zaufania społecznego. Innowacje w edukacji na każdym poziomie kształcenia. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
 

Zadanie stałe, szczególnie intensywne działania do roku 2020/2030, w 
długiej perspektywie wejście do katalogu zadań rutynowych 

Gospodarcze 
 

9. Rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy 

Stworzenie warunków do rozwoju zaawansowanych usług i produkcji 
przemysłowej. Podniesienie innowacyjności branż tradycyjnie obecnych w 
gospodarce regionu. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój 
powiązań nauka-gospodarka. 

Intensywne działania do roku 2020/2030 – wygenerowanie pierwszych 
znaczących zmian. Dalsze działania na bazie obserwacji zmieniających się 
trendów. 

10. Zmiana struktury 
gospodarczej 

Zwiększenie udziału usług oraz działalności przemysłowej zaawansowanej 
technologicznie w strukturze gospodarki. Rozwój specjalizacji regionalnej w 
branżach związanych z gospodarką opartą na wiedzy. 

Do roku 2030 pierwsze znaczące zmiany specjalizacji gospodarczej i 
struktury gospodarczej. Działania kontynuowane długookresowo i 
dostosowywane do zmieniających się trendów. 

11. Utrzymanie 
wzrostu PKB 
 

Stwarzanie warunków dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz ich 
przechodzenia na innowacyjne modele biznesowe i do działalności 
wysokomarżowej. Wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw, szczególnie 
tych o wysokim potencjale innowacyjnym. 

Szczególnie intensywne działania do roku 2020, stanowiące podstawę do 
przejścia do gospodarki opartej na wiedzy i zmiany struktury gospodarczej. 

12. Wzrost cen energii Dążenie do bezpieczeństwa energetycznego regionu: rozwój energetyki 
odnawialnej oraz pozyskanie inwestycji w elektrownię jądrową. 
 

Działania w perspektywie średniookresowej do roku 2020/2030. W długiej 
perspektywie działania na bazie obserwacji zmieniających się trendów. 

Instytucjonalne 
 

13. Rozwój 
instytucjonalny 
 

Podniesienie sprawności instytucjonalnej oraz innowacyjności sektora 
publicznego. 

Działania szczególnie intensywne do roku 2020, dalej stały rozwój i poprawa 
jakości 

14. Skuteczna polityka 
regionalna i 
innowacyjna 

Spójna i konsekwentnie wdrażana polityka prorozwojowa oparta na mierzeniu 
efektów prowadzonych działań i ich wpływu na rozwój regionu oraz 
przewidywaniu przyszłych trendów. 
 

Działanie szczególnie ważne do roku 2020 – stworzenie podstaw przyszłego 
działania. Dalszy rozwój w perspektywie długookresowej. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Przyszły trwały rozwój społeczno-gospodarczy będzie możliwy jedynie w przypadku wykorzystania szans rozwojowych i aktywnej neutralizacji 
skutków negatywnych trendów. Narzędziem, za pomocą którego władze regionalne mogą wpływać na pozycję konkurencyjną Wielkopolski jest aktywna 
polityka prorozwojowa, w tym polityka innowacyjna. Konsekwentna i skuteczna realizacja najważniejszych priorytetów rozwojowych ma szanse nie tylko 
utrzymać obecny poziom wzrostu, ale go zwiększyć. Bierność lub podejmowanie fragmentarycznych i wybiorczych działań, przy silnej konkurencji regionalnej 
w całej Europie może, z czasem doprowadzić do marginalizacji regionu oraz nasilenia problemów społecznych i gospodarczych. Zmiany trendów światowych, 
europejskich, krajowych i regionalnych powinny być na bieżąco monitorowane i badane, a wszelkie prowadzone działania dostosowywane do zachodzących 
zmian. 

 

2.8. Kluczowe czynniki sukcesu 

Kolejnym etapem analizy był wybór najważniejszych czynników, które będą determinowały innowacyjność i konkurencyjność Wielkopolski. W oparciu o 
wskazania ekspertów w diagnozie ujawniono 32 zmienne, kształtujące przekrojowo, trwale i istotnie procesy mające miejsce, lub te które powinny mieć 
miejsce, w ramach procesów innowacyjnych w regionie. W dalszej kolejności po dokonanej inwentaryzacji, dokonana została redundancja, agregacja i 
wartościowanie (subiektywne opinie ekspertów) poszczególnych czynników, w wyniku tego procesu uzyskano 6 czynników kluczowych. Poddano je w dalszej 
kolejności procesowi nadawania wag i określania istotności oraz pilności poszczególnych czynników. W wyniku tych działań uzyskano następujące wyniki. 

 

Tabela 4. Kluczowe czynniki sukcesu procesów innowacyjnych w regionie z udziałem kluczowych aktorów systemu w ujęciu analizy przyczynowo-skutkowej 

Lp. Kluczowy czynnik sukcesu wg układu wagi czynnika (od najważniejszego do najmniej ważnego) Rola czynnika 

1. 
Aktywna postawa rynkowa aktorów systemów oparta na znajomości podmiotów systemu innowacji oraz 
procesów regionalnych, ich efektów, znajomości nowych zjawisk i trendów (goal seeking approach) Wynikowa czynników 2-6. 

2. 
Sieciowanie podmiotów systemu innowacji oparte na komplementarności, wsparciu, dialogu i zaufaniu 
oraz najlepszych wzorcach postaw i działań Indukowana przez czynnik 3. 

3. 
Ścisła, realna i komercyjna współpraca pomiędzy sferą nauki a biznesem w wymiarze ponadregionalnym 
(edukacja+nauka) 

Inicjująca, ukierunkowujące i wzmacniająca 
proces 
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4. 
Praktyczne wykorzystanie instrumentów ICT wspomagających rozwój i sieciowanie innowacji 
 Wspierająca czynniki 2, 3, 5, 6. 

5. 

Opracowywanie profesjonalnej oferty usług doradczych / identyfikacja i rozwój kompetencji w jednostkach 
IOB ze względu na potrzeby biznesu  

Inicjująca masowość działań, szczególnie w 
przestrzeni nie podlegającej biegunom 

wzrostu i wspierająca czynniki 1, 2. 

6. 

Usprawnienie funkcjonowania urzędu (komunikacja wewnętrzna, uproszczenie procedur, wprowadzenie 
zespołów zadaniowych – gdy potrzebna jest współpraca między wydziałami, przyjazność dla biznesu i 
inicjatyw gospodarczych) Czynnik motywujący 

Źródło: opracowanie własne na podstawie opinii ekspertów. 

W wyniku analizy nie stwierdzono czynników neutralnych i znoszących się wobec siebie – nie występuje zatem realna groźba znoszenia się 
pozytywnych działań w tym zakresie, zidentyfikowano natomiast potencjalne efekty synergii. Kluczowe czynniki sukcesu wskazane w diagnozie stanowić 
będą program aktywizujący działań i aktywną pomoc w określaniu rangi, hierarchii i pilności podejmowanych działań w ramach planowania, realizacji i 
ewaluacji strategii. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że polityka innowacyjna Wielkopolski powinna uwzględnić konieczność skupienia uwagi na 
procesach sieciowania i rozwoju styków współpracy (na zasadzie obopólnie korzystnego procesu, z uwzględnieniem transferu finansowego, wiedzy i 
korzyści) umożliwiających stymulowanie, rozwój i zarządzanie powiązaniami w przekrojach: biznes i nauka oraz instytucje otoczenia biznesu. W pierwszym 
okresie należy skupić działania na zdiagnozowaniu tych obszarów oraz zapewnieniu właściwych warunków i reguł współpracy pomiędzy tymi podmiotami. W 
dalszej kolejności trzeba opracować system profesjonalnego wsparcia dla aktorów systemu, a dalej skupić uwagę na opracowaniu rozwiązań ICT na potrzeby 
uruchomienia i wspierania procesów sieciowania innowacji.  

W wyniku tych działań dążyć należy do wzbudzania systemu i jego dynamizacji, do tej pory bowiem skupiano uwagę na jego masie krytycznej 
(zwiększanie ilości uczestników, co miało swoje uzasadnienie w realiach działania z uwzględnieniem specyfiki warunków działania z poprzednich lat), obecnie 
jednak przed regionem stoją nowe wyzwania, stąd konieczność przemodelowania systemu. 
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3. Układ dokumentu strategicznego                                                                                         
           

Dokument strategiczny składa się z kilku integralnych części – właściwego dokumentu strategicznego oraz wymienionych poniżej załączników. Właściwy 
dokument obejmuje wprowadzenie, proponowane zapisy misji i wizji oraz zasady polityki innowacyjnej prezentujące najważniejsze wartości, na których 
opiera się sama strategia, i które powinny charakteryzować jej wdrażanie. W dalszej części przedstawiono programy strategiczne wraz z uzasadnieniem ich 
wprowadzenia. Dokument zamykają opisy proponowanego systemu wdrażania strategii oraz wstępny opis systemu monitoringu realizacji polityki 
innowacyjnej i ewaluacji jej efektów. Dokumentem wykonawczym do strategii są roczne Plany Działań dla Regionalnej Strategii Innowacji, zawierające opis 
szczegółowych zadań, które należy zrealizować aby wdrażać Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski. 

 

• Załącznik nr 1 – diagnoza wraz z analizą SWOT, analizą KCS oraz analizą problemów kluczowych 
Diagnoza jest analizą innowacyjności i konkurencyjności województwa w ujęciu systemowym i stanowi uzupełnienie diagnozy przygotowanej w 
ramach monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji w roku 2009. Diagnoza zawiera analizę SWOT wraz z hierarchizacją na podstawie wskaźnika 
syntetycznego oraz  analizę KCS (kluczowych czynników sukcesu) pozwalającą na określenie specyficznych cech regionu, które mogą stanowić jego 
przewagę konkurencyjną. Dokument opracowano dodatkowo w procesie aktualizacji wraz z analizą kluczowych problemów rozwojowych. 

• Załącznik nr 3  - koncepcja wielkopolskiej polityki innowacyjnej 
Koncepcja wraz z przyjętymi założeniami i ich uzasadnieniem teoretycznym. Ta część  prezentuje filozofię wielkopolskiej polityki innowacyjnej, na 
której opierają się wszystkie pozostałe części strategii. 

• Załącznik nr 3  - Model rozwoju w oparciu o innowacje 
Model rozwoju w oparciu o innowacje zawiera wstępne określenie roli poszczególnych podmiotów systemu innowacji w realizacji polityki 
innowacyjnej. 
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Schemat 1. Układ dokumentu strategicznego – zapisy celów w formie skróconej 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja, wizja  i zasady polityki innowacyjnej 

Programy  strategiczne 

Wyzwanie strategiczne:  
Systemowe podejście do polityki innowacyjnej 

INNOWACYJNY URZĄD 
 

PARTNERSTWA DLA INNOWACYJNOŚCI 
 

Koncepcja i założenia 
wielkopolskiej polityki innowacyjnej 

Model rozwoju w oparciu o innowacje 

Diagnoza: Innowacyjność i konkurencyjność 
Wielkopolski. Ujecie systemowe 
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Koordynacja polityki innowacyjnej i działań proinnowacyjnych 
prowadzonych przez Urząd Marszałkowski i instytucje mu 
podległe 
• Pełnomocnik Marszałka ds. Innowacji odpowiedzialny za 

politykę innowacyjną  
• Promocja kultury innowacyjności w Urzędzie i instytucjach 

podległych 
• Innowacyjne standardy świadczonych usług 
• Sektor publiczny jako klient - wymogi w zakresie innowacyjności 

rozwiązań 
 

Harmonizacja działań proinnowacyjnych 
• Instytucja wdrażająca politykę innowacyjną 
• Kompetencje instytucji wdrażającej w zakresie partnerstw 
• Kompetencje instytucji wdrażającej w zakresie monitoringu  i  

ewaluacji 
• Kompetencje instytucji wdrażającej w zakresie promocji kultury 

innowacyjności w regionie 
• System wspierania i finansowania działań innowacyjnych w 

regionie 

 

Szybka, precyzyjna  i łatwo dostępna  informacja nt. innowacji 
• Inwentaryzacja działań proinnowacyjnych i zasobów systemu 

innowacji 
• Zindywidualizowane usługi informacyjne 
• Zindywidualizowane usługi doradcze 

 
Harmonizacja działań podmiotów systemu innowacji 
• Określenie roli podmiotów systemu innowacji w realizacji 

polityki innowacyjnej 
• Partnerstwa z podmiotami systemu innowacji 

 
Polityka oparta na faktach 
• Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju 

Regionu 
• Ewaluacja efektów polityki innowacyjnej  
• Analiza i antycypacja trendów 

 
Promocja kultury innowacyjności w regionie 
• Promocja podejmowanych działań proinnowacyjnych 
• Promocja postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i 

kreatywnych wśród mieszkańców regionu 
 

 

INNOWACYJNY URZĄD 

 
PARTNERSTWA DLA INNOWACYJNOŚCI 

 

Programy  niezbędne do wdrożenia strategii 

PROGRAM 
PRIORYTETOWY 
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Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorstw dostosowane 
do ich potrzeb  

• Model samooceny  
• Wsparcie informacyjno-

doradcze 
• Dialog z grupami 

przedsiębiorstw jako 
podstawa polityki 
innowacyjnej 

• Dostosowanie oferowanego 
wsparcia do potrzeb 
specyficznych grup 
przedsiębiorstw 

Moduły wsparcia: doskonałość w 
zarządzaniu, innowacyjność, 
internacjonalizacja, 
wykorzystanie ICT 
• Zarządzanie procesowe 
• Innowacyjne modele biznesu 
• Wykorzystanie  źródeł 

innowacji  
   
  

  
Przedsiębiorczość 

Samorząd lokalny 
tworzący kulturę 
innowacyjności 

• Sprawny urząd 
• Samorząd przyjazny 

przedsiębiorcom 
• Promocja postaw 

przedsiębiorczych, 
innowacyjnych i 
kreatywnych 

• Samorząd otwarty na 
współpracę 

Warunki do podnoszenia 
innowacyjności 

• Zagospodarowanie 
przestrzenne 
podnoszące atrakcyjność 
inwestycyjną 

• Wspieranie tworzenia 
infrastruktury 
wyspecjalizowanej 

    
 

 

Innowacyjne 
przedsiębiorstwa 

Skuteczne instytucje 
otoczenia biznesu 

Edukacja dla 
innowacji 

Współpraca nauki               
z gospodarką 

Proinnowacyjny 
samorząd lokalny 

Innowacyjność 

 

Internacjonalizacja 

 

Programy  partnerskie PROGRAM 
PRIORYTETOWY 

 

Innowacyjne szkoły i 
przedszkola 

•  Zajęcia stymulujące 
kreatywność 

• Nowoczesne wyposażenie  
• Nowoczesne zarządzanie 
• Dialog z uczniami  i 

rodzicami 
Kształcenie dopasowane do 
potrzeb rynku pracy 

•  Dopasowanie programów 
nauczania zawodowego i 
ustawicznego 

• Otwarcie szkół na otoczenie 
społeczne i gospodarcze 

• Monitorowanie rynku pracy 
Innowacje społeczne 

• Sieci społeczne 
• Prospołeczne kształcenie 

ustawiczne 
• Wspieranie inicjatyw 

obywatelskich 
• Społeczeństwo 

informacyjne 
 

Zwiększenie wpływu nauki na 
rozwój regionu 

• Przedsiębiorcze postawy w 
nauce 

• Punkty kontaktowe dla 
przedsiębiorstw 

• Selektywne sieciowanie  
• Współpraca z sieciami 

przedsiębiorstw 
• Dostępność infrastruktury 

badawczej 
• Współpraca międzynarodowa 

Wzmocnienie potencjału 
naukowego  

• Wiodące obszary badań 
• Kształcenie dostosowane do 

potrzeb  
• Wsparcie badań rozwojowych 
• Mobilność naukowców 

Kreowanie postaw 
innowacyjnych 

• Zespoły międzybranżowe 
• Badania open research 
• Uspołecznienie nauki 
• Przyciąganie studentów 

zagranicznych 
 
 

 

Efektywne usługi 
instytucji otoczenia 
biznesu (IOB)  dla 
przedsiębiorstw i 
jednostek naukowo-
badawczych 

• Identyfikacja, ocena i 
kategoryzacja usług 
IOB 

• Usługi IOB dla 
przedsiębiorstw w 
zakresie linii 
horyzontalnych i 
ICT 

• Usługi IOB dla 
przedsiębiorstw 
wysoko-
innowacyjnych 

• Usługi IOB dla 
jednostek 
naukowo-
badawczych 
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4. Misja i wizja oraz zasady polityki innowacyjnej                                                                     
 

Misja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej regionu 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę innowacyjną  opartą na  systemowym podejściu do wspierania                        
przedsiębiorczości,  innowacyjności  i internacjonalizacji podmiotów Wielkopolskiego Systemu Innowacji.  

Poprzez koordynację i harmonizację działań proinnowacyjnych i działań na rzecz wzmacniania kreatywności podejmowanych                                            
przez podmioty Wielkopolskiego Systemu Innowacji, Samorząd Województwa Wielkopolskiego                                                                                                   

tworzy warunki do wzmacniania popytu na innowacje i zwiększania podaży innowacji  w regionie.                                                                                         
Systemowe podejście do wzmacniania innowacyjności pozwala na uzyskanie efektów synergicznych oraz poprawę jakości życia                                                 

dla docelowych beneficjentów polityki innowacyjnej – Wielkopolan. 
 

Zasady polityki innowacyjnej: 
• Polityka oparta na faktach:  

– strategia, jej wdrażanie i monitorowanie są oparte na wynikach szczegółowych, regularnych i porównywalnych badań pozwalających 
prześledzić rozwój trendów w podstawowych obszarach, 
- podejmowane działania opierają się na antycypacji przyszłych trendów. 
 

• Precyzyjne wsparcie: 
- podejmowane działania i wydatkowane środki są skoncentrowane i precyzyjnie ukierunkowane na cele mogące mieć największy wpływ na 
rozwój regionu, 
- rodzaj wsparcia jest każdorazowo dostosowywany do specyfiki postulowanego rozwiązania. 
 

• Konsekwencja w działaniu: 
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- działania kierowane do poszczególnych grup podmiotów konsekwentnie rozwijają zaplanowane linie wsparcia, a ich realizacja wzmacnia 
zaufanie podmiotów systemu innowacji, 
- działania są planowane w horyzoncie średnio- i długookresowym. 
 

• Autentyzm i oryginalność: 
- RSI opiera się na endogenicznych zasobach regionu promując rozwój umiejętności zakorzenionych w tradycji wielkopolskiej i możliwych do 

zastosowania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, 
- prowadzona polityka innowacyjna jest zawsze dostosowywana do specyfiki subregionów i rozwiązywanego problemu, a sprawdzone przykłady 

z innych regionów są twórczo adaptowane. 
 

• Partnerstwo: 
- wielkopolska polityka innowacyjna jest prowadzona w partnerstwie z innymi podmiotami systemu innowacji gotowymi przyjąć na siebie część 
odpowiedzialności za podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności regionu, 
- partnerzy polityki innowacyjnej tworzą otwartą, dynamiczną i uczącą się sieć gotową na podejmowanie nowych wyzwań i koordynowaną przez 
samorząd województwa. 

 
 

Wizja Innowacyjnej Wielkopolski w roku 2020                                              
 
Hasła promocyjne:  

Innowacje z pasją 
Autentyczna kreacja 
Kreowanie innowacji 

Tylko innowacyjni są bogaci 
Innowacja wzbogaca 

Tradycyjnie innowacyjni    
Rozwój dzięki innowacjom 

Innowacje bez ryzyka 
Dobrobyt i jakość życia dzięki innowacjom 

Innowacyjnym żyje się lepiej 
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Zapis wizji: 

 
Innowacyjna Wielkopolska 2020 to region, gdzie innowacyjność stała się częścią życia codziennego, pracy,  nauki i kultury. 

Można ją wyczuć w panującej atmosferze i zobaczyć  w  jakości wytwarzanych produktów, usług i przestrzeni.  
Produkty i usługi innowacyjne tworzą  istotną część  PKB regionu,                                                                                                                                                                

a mieszkańcy oczekują innowacyjnych rozwiązań w każdej sferze życia  i chcą je sami tworzyć. 
 Innowacje generują dobrobyt i bogactwo regionu oraz podwyższają jakość życia. 

Mieszkańcy regionu są tolerancyjni i kreatywni, a konieczność zmian traktują jako szansę rozwojową. 
 
 

Wielkopolska 2020 to region, gdzie: 
• każdy może skomercjalizować swój wynalazek, 
• rozwijają się zielone i czyste technologie, które podnoszą jakość życia, 
• opłaca się ryzykować, 
• kształcimy kreatywną młodzież, która znajduje zatrudnienie, 
• mieszkańcy ufają władzom regionalnym, które stosują innowacyjne standardy  usług publicznych przyjmowane w innych regionach, 
• wytwarza się produkty i usługi konkurencyjne w kraju i zagranicą, 
• innowacyjne produkty i usługi powstają we współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki, 
• innowacje obejmują wszystkie dziedziny życia. 

 

5. Model rozwoju w oparciu o innowacje 

Model rozwoju w oparciu o innowacje (szczegółowy opis w załączniku nr 3) jest próbą określenia roli podmiotów wielkopolskiego systemu innowacji, 
które mogą wpływać na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, a w konsekwencji innowacyjność regionu. Jest to jedna z najważniejszych 
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koncepcji, na której opiera się niniejsza strategia. Działania te zostały ujęte przez pryzmat trzech linii horyzontalnych: przedsiębiorczość, innowacyjność i 
internacjonalizacja. Przyjęte założenia polityki innowacyjnej prowadzą do wniosku, że konkurencyjność przedsiębiorstw opiera się na odpowiednim 
zarządzaniu i strukturze branży, innowacyjności oraz zdolności wchodzenia na rynki międzynarodowe, będącej ostatecznym dowodem osiągniętego sukcesu. 
Można powiedzieć, że tworzą one trzy ważne etapy rozwoju przedsiębiorstwa, które nie muszą następować sekwencyjnie. Na przykład, przedsiębiorstwo 
doskonale zarządzane może wejść na rynki międzynarodowe z produktami tradycyjnymi lub innowacyjnymi. Na każdym z etapów przedsiębiorstwa 
potrzebują odpowiedniej wiedzy i umiejętności, zasobów oraz warunków funkcjonowania. Wszystkie podmioty systemu innowacji mają wpływ na  osiąganie 
przez przedsiębiorstwa doskonałości w poszczególnych dziedzinach. Wsparcie dla podmiotów systemu innowacji powinno być uzależnione od efektów 
osiąganych w poszczególnych dziedzinach. Opracowana wstępna wersja modelu doskonałości podmiotów systemu innowacji jest pierwszą próbą klasyfikacji 
i systematyzacji działań podmiotów systemu innowacji i powinna być dalej rozwijana.  

W sektorze przedsiębiorstw, przedsiębiorczość rozumiana jest jako poziom umiejętności zarządczych pozwalający na wprowadzanie innowacji 
przyrostowych. Innowacyjność oznacza wiedzę i umiejętności pozwalające na wprowadzanie innowacji o charakterze przełomowym w długim okresie, 
początkowo innowacji o zasięgu krajowym. Internacjonalizacja oznacza zdolność i skłonność do wchodzenia na rynki międzynarodowe i osiągania na nich 
sukcesu. Proces wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o innowacje powinien rozpoczynać się od dokonania autodiagnozy lub diagnozy z udziałem 
eksperta. W kolejnym etapie przedsiębiorstwa powinny otrzymywać wsparcie w zakresie doradztwa, szkoleń precyzyjnie dopasowanych do ich aktualnych 
potrzeb i wielkości czy wreszcie dofinansowania niektórych działań grup przedsiębiorstw mających wpływ na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności 
regionu. 

Instytucje otoczenia biznesu powinny świadczyć usługi niezbędne przedsiębiorstwom na poszczególnych etapach rozwoju. Potrzebne jest stworzenie 
konkurencyjnego rynku takich instytucji, poczynając od skatalogowania i oceny ich oferty. Na rynku powinny funkcjonować instytucje otoczenia biznesu non-
profit i for-profit, a przedsiębiorcy w ramach np. bonów na doradztwo kierowaliby się do jednostek świadczących usługi najlepiej odpowiadające ich 
potrzebom. W ramach osi przedsiębiorczość instytucje otoczenia biznesu powinny oferować usługi dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw szczególnie w 
obszarze podnoszenia jakości ich funkcjonowania, lepszego wykorzystywania zasobów, efektywniejszego korzystania z dostępnych rynkowo usług, bądź też 
budowania świadomości i struktur w przedsiębiorstwach związanych z wprowadzaniem innowacji oraz podnoszeniem konkurencyjności. W osi 
innowacyjności świadczone usługi powinny obejmować generowanie, zarządzanie i komercjalizowanie procesów innowacyjnych (niezależnie od wielkości 
przedsiębiorstw, przy maksymalnie wysokim wykorzystaniu regionalnych zasobów B+R). W osi internacjonalizacji instytucje otoczenia biznesu powinny 
dążyć do efektywnego wykorzystania przewag przedsiębiorstw (wypracowanych we wcześniejszych etapach) do osiągania sukcesu na rynkach 
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ponadregionalnych, krajowych czy międzynarodowych. W ramach każdej z osi niezbędne jest samodoskonalenie instytucji otoczenia biznesu nie tylko pod 
względem wewnętrznych procesów, ale także w obszarze zasobów ludzkich, infrastruktury oraz relacji z innymi aktorami systemu innowacyjnego. 

Jednostki naukowo-badawcze powinny współpracować z przedsiębiorstwami na poszczególnych etapach ich rozwoju. Przedsiębiorczość jest tutaj 
rozumiana jako tworzenie środowiska pozwalającego na współpracę naukowców z podmiotami gospodarczymi oraz kreowanie przedsiębiorczych postaw 
wśród studentów i pracowników naukowych. Sektor nauki powinien również unowocześnić i uelastycznić sposoby zarządzania uczelniami i jednostkami 
badawczo-rozwojowymi, tak aby nie tłumiły przedsiębiorczości. W sferze innowacyjności sektor nauki powinien tworzyć warunki do powstawania i 
komercjalizacji innowacji oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształcenia i zarządzania uczelniami. Jeśli chodzi o internacjonalizację, 
niezbędne jest dostosowanie jakości prowadzonych badań do standardów międzynarodowych poprzez współpracę międzynarodową i internacjonalizację 
wyników badań naukowych. 

Dla jednostek samorządu terytorialnego przedsiębiorczość rozumiana jest jako tworzenie warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw oraz 
pełnego wykorzystania zasobów lokalnych (zasobów ludzkich i materialnych), co w konsekwencji ma podnieść poziom i jakość życia społeczności lokalnych. 
Ważnym obszarem jest także aktywizacja mieszkańców i  wspólne rozwiązywanie problemów wspólnot lokalnych. Innowacyjność oznacza stosowanie przez 
jednostki samorządowe i propagowanie wśród podmiotów lokalnych oraz mieszkańców innowacyjnych postaw dla osiągania rozwoju gospodarczego 
(kształtowanie warunków dla występowania popytu i podaży na innowacje w gospodarce regionu). Internacjonalizacja oznacza tworzenie warunków do 
poprawy możliwości rozwijania międzynarodowej działalności podmiotów gospodarczych z regionu i przyciąganie inwestorów zagranicznych, ale także 
międzynarodową współpracę samorządów i poszukiwanie dobrych praktyk w samorządowych sieciach współpracy. 

System edukacyjny powinien dostarczać wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych do przyszłej pracy w przedsiębiorstwach i sektorze nauki już od 
najwcześniejszych lat procesu edukacyjnego. W ramach przedsiębiorczości potrzebne jest dostarczanie umiejętności pozwalających funkcjonować na rynku 
pracy i rozwój talentów. Innowacyjność oznacza rozbudzanie myślenia kreatywnego i zespołowych, interdyscyplinarnych metod rozwiązywania problemów, 
a także innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu oświatą i kształceniu. Wreszcie internacjonalizacja to przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w 
środowisku międzynarodowym, rozwój otwartości i tolerancji oraz praktycznej znajomości języków obcych. 

Szczegółowy opis zadań poszczególnych podmiotów systemu innowacji w realizacji polityki innowacyjnej umieszczono w załączniku nr 3.
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6. Programy strategiczne                                                                                                                      

Przyjęta misja i wizja zostaną osiągnięte dzięki realizacji 7 programów strategicznych, z czego dwa mają charakter priorytetowy.  

• program strategiczny Partnerstwa dla innowacyjności – program pozwalający na przyjęcie aktywnej i partnerskiej roli w realizacji przyjętych 
kierunków rozwoju przez podmioty systemu innowacji,  

• program strategiczny Innowacyjne przedsiębiorstwa – uwzględniający szczególną rolę przedsiębiorstw jako podmiotu rzeczywiście 
wdrażającego innowacje. 

Opis programu strategicznego zawiera każdorazowo uzasadnienie jego wprowadzenia, wizję sukcesu określającą pożądany efekt realizacji programu, opis 
celów głównych, celów operacyjnych oraz wynikających z nich zadań oraz wskaźniki realizacji programu. 

Pozostałe programy strategiczne dotyczą podmiotów systemu innowacji, zrównoważonego rozwoju regionu, promowania postaw proinnowacyjnych w 
całym społeczeństwie oraz podnoszenia sprawności instytucjonalnej. Realizują one następujące zidentyfikowane wyzwania strategiczne:  
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Tabela 5. Wyzwania strategiczne i odpowiadające im programy 

Lp. Nazwa programu strategicznego Wyzwania strategiczne 
 

1. Innowacyjny urząd • Systemowe podejście do polityki innowacyjnej 
•  Koordynacja polityki innowacyjnej 

2. Partnerstwa dla innowacyjności • Systemowe podejście do polityki innowacyjnej 
• Harmonizacja polityki innowacyjnej 

3. Innowacyjne przedsiębiorstwa • Zwiększenie świadomości i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania innowacji 
procesowych i produktowych,  

• Innowacyjny design – atrakcyjne i nowoczesne wzornictwo oraz funkcjonalność produktów.  
4.  Skuteczne instytucje otoczenia biznesu • Dopasowanie usług instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorstw i sektora nauki 

• Dostępność infrastruktury innowacyjnej w subregionach 
5.  Współpraca nauki z gospodarką • Jednostki naukowo-badawcze zdolne do współpracy z przedsiębiorstwami  

 
6.  Edukacja dla innowacji • System edukacyjny kształtujący postawy proinnowacyjne oraz dostarczający wiedzy i umiejętności 

oraz kształtujący postawy niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy 
7. Proinnowacyjny samorząd lokalny • Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące świadomą politykę innowacyjną 
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I. Program strategiczny Innowacyjny Urząd. Program niezbędny dla wdrożenia strategii 

Wyzwanie strategiczne: 

• Systemowe podejście do polityki innowacyjnej. Koordynacja polityki innowacyjnej.  

 

PROGRAM STRATEGICZNY: INNOWACYJNY URZĄD 

Uzasadnienie wprowadzenia programu 

W sytuacji niskiej kultury innowacyjnej w regionie i związanego z tym niewielkiego popytu na produkty i usługi innowacyjne, władze publiczne mogą 
przyjąć rolę generatora nowych rozwiązań i kultury innowacyjności. Są trzy obszary takich działań:  sfera bezpośrednio zależna od Urzędu Marszałkowskiego 
i obejmująca podległe mu departamenty. W sferze tej działania obejmują wprowadzenie innowacyjnych standardów świadczonych usług z zakresu 
administracji publicznej. Druga sfera, to sfera na którą Urząd Marszałkowski ma wpływ pośredni: są to usługi publiczne leżące w kompetencjach Samorządu 
Województwa lecz świadczone przez inne podmioty (np. ochrona zdrowia czy edukacja). Trzecia sfera obejmuje wpływ na działania podmiotów niezależnych 
od Urzędu Marszałkowskiego, co może następować poprzez tworzenie warunków do działania i indywidualne negocjacje. Działania w dwóch pierwszych 
sferach nazwano koordynacją. Powinny one prowadzić do zmiany stereotypów dotyczących nieefektywności sektora publicznego i kreować partnerskie, 
oparte na zaufaniu relacje z mieszkańcami regionu. Działania w ramach trzeciej sfery nazwano harmonizacją. Powinny one polegać na wchodzeniu w 
indywidualne partnerstwa z podmiotami systemu innowacji gotowymi przyjąć na siebie odpowiedzialność za wdrażanie wybranych celów wielkopolskiej 
polityki innowacyjnej. Wdrażanie polityki innowacyjnej powinno leżeć w kompetencjach  pełnomocnika Marszałka ds. Innowacji, który bezpośrednio będzie 
zajmował się koordynacją działań proinnowacyjnych prowadzonych przez departamenty i jednostki podległe Urzędowi Marszałkowskiemu. Działania z 
zakresu harmonizacji powinny zostać przekazane instytucji wdrażającej podległej Urzędowi lecz funkcjonującej poza jego strukturami. 
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Wizja sukcesu 

W roku 2020 wszystkie departamenty Urzędu Marszałkowskiego prowadzą spójne i synergiczne działania proinnowacyjne obejmujące podsystem 
gospodarczy, społeczny i przestrzenny Wielkopolski. Urząd Marszałkowski znany jest z wysokiej jakości usług z zakresu administracji publicznej. Innowacyjne 
rozwiązania wypracowywane są przez wysoko zmotywowanych pracowników we współpracy z odbiorcami usług administracji publicznej – klientami Urzędu. 
Innowacyjność jest wartością w pracy urzędu, a prowadzone działania uważane są za dobrą praktykę w innych regionach. Dzięki nastawieniu na innowacyjne 
standardy usług publicznych, Wielkopolska ma najlepszą infrastrukturę techniczną i najwyższą jakość usług publicznych w kraju. Powołana przez Samorząd 
Województwa instytucja wdrażająca jest ważnym partnerem dla podmiotów regionalnego systemu innowacji w realizacji celów polityki innowacyjnej. 
Instytucja ta pełni rolę najważniejszego centrum działań i informacji związanych z innowacyjnością i konkurencyjnością regionu. Jej usługi dostępne są dla 
wszystkich podmiotów systemu innowacji, niezależnie od ich lokalizacji, dzięki  biurom subregionalnym tworzonym w miarę możliwości na bazie istniejących 
zasobów. Działania instytucji wdrażającej są możliwe dzięki przejrzystemu systemowi finansowania działań innowacyjnych i proinnowacyjnych w regionie. 

 

 

Program w podsystemie: 

ZARZĄDZANIE REGIONEM 

Program Innowacyjny Urząd                                  
ma wpływ na efekty działań                                   

we wszystkich innych podsystemach 
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1. Cel główny:  
Poprawa jakości działań proinnowacyjnych prowadzonych bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski oraz jednostki organizacyjne i instytucje mu 
podległe za pomocą ich koordynacji. 
Cele operacyjne: 

1.1. Przydzielenie zadań związanych z koordynacją polityki innowacyjnej pełnomocnikowi Marszałka ds. Innowacji 
1.2. Promocja kultury innowacyjności wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego i w działaniach przez niego podejmowanych oraz koordynacja działań w 

tym zakresie podejmowanych przez jednostki i instytucje podległe Urzędowi. 
1.3. Wprowadzenie innowacyjnych standardów usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski oraz w usługach publicznych leżących w 

kompetencjach Samorządu Województwa. 
1.4. Wprowadzenie wymogów w zakresie innowacyjności i nowoczesności rozwiązań w sytuacjach kiedy Samorząd Województwa jest klientem. 

 
2. Cel główny: 

Stworzenie warunków do harmonizacji działań proinnowacyjnych prowadzonych przez podmioty wielkopolskiego systemu innowacji 
Cele operacyjne:  

2.1. Powołanie instytucji wdrażającej wielkopolską politykę innowacyjną - agencji podległej Samorządowi Województwa lecz niezależnej od struktury 
Urzędu Marszałkowskiego. 

2.2. Przekazanie instytucji wdrażającej kompetencji w zakresie tworzenia warunków dla harmonizacji działań podmiotów systemu innowacji i 
wchodzenia z nimi w partnerstwa. 

2.3. Przekazanie instytucji wdrażającej zadania promowania kultury innowacyjności w regionie. 
2.4. Przekazanie instytucji wdrażającej zadania monitorowania realizacji i efektów polityki innowacyjnej oraz śledzenia nowych trendów 

pojawiających się w tej dziedzinie oraz w rozwoju społeczno-gospodarczym. 
2.5. Określenie systemu wspierania i finansowania działań innowacyjnych w regionie, w tym także dostosowanie systemu zarządzania środkami 

strukturalnymi w regionie w części przeznaczonej na wspieranie innowacji. 
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Mierniki i efekty realizacji programu: 

Proponowany sposób wdrażania strategii zakłada powołanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, będącego oddziałem Instytucji 
Wdrażającej. W pierwszym roku działalności Obserwatorium powinno wypracować kompleksową metodologię oceny postępów w realizacji strategii i 
wpływu polityki innowacyjnej na rozwój regionu (szczegółowy opis w rozdziale 6). Proponowane mierniki mają więc charakter wstępny i mogą ulec 
modyfikacji. Określenie poziomów bazowych i docelowych wskaźników realizacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań zgodnie z nowo 
opracowaną metodologią. Wstępnie zakładane mierniki i rezultaty obejmują: 

• Programu podnoszenia kultury innowacyjnej wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego, 

• System monitoringu jakości świadczonych usług administracji publicznej, 

• System mierzenia jakości kupowanych rozwiązań, technologii, usług i produktów, 

• Powołanie Instytucji Wdrażającej i przekazanie jej konkretnych zadań i środków ich finansowania w zakresie realizacji polityki innowacyjnej. 

• Wielkość budżetu przydzielonego na realizację działań proinnowacyjnych wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego i dla Instytucji Wdrażającej, 

• Wysoka jakość usług administracji publicznej w Wielkopolsce mierzona zadowoleniem klientów tych usług. 

Realizatorzy programu 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Partnerzy programu 

Instytucje świadczące usługi publiczne w Wielkopolsce 

Beneficjenci programu 

• Pracownicy placówek i instytucji sektora publicznego w Wielkopolsce  
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• Mieszkańcy Wielkopolski  i podmioty korzystające z usług tych instytucji
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II. Program strategiczny Partnerstwa dla innowacyjności. Program priorytetowy 

Wyzwanie strategiczne: 

• Systemowe podejście do polityki innowacyjnej. Harmonizacja polityki innowacyjnej.  

 

PROGRAM STRATEGICZNY: PARTNERSTWA DLA INNOWACYJNOŚCI 

Uzasadnienie wprowadzenia programu 

Dotychczasowe działania w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski były utrudnione przez brak możliwości realnego 
wpływu Samorządu Województwa na zachowania podmiotów wielkopolskiego systemu innowacji w zakresie wdrażania strategii. Przyjęte mechanizmy 
współpracy opierają się na założeniu, że innowacyjność Wielkopolski będzie rosła dzięki skoordynowanym i systemowym działaniom aktorów regionalnego 
systemu innowacji i stworzeniu jasnych zasad współpracy oraz finansowania. Wielkopolska polityka innowacyjna powinna być współtworzona przez różnych 
aktorów decydujących się dzielić odpowiedzialność za rozwój regionu. Działania podejmowane w oparciu o partnerstwa powinny być harmonizowane przez 
instytucję wdrażającą politykę innowacyjną powołaną przez Samorząd Województwa. Podejmowane działania powinny być regularnie monitorowane i 
ewaluowane przez Regionalne Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu prowadzące również analizy typu foresight pozwalające na dostosowanie 
prowadzonej polityki do zmieniających się trendów. 

 

Program w podsystemie: 

ZARZĄDZANIE REGIONEM 

Program Partnerstwa dla innowacyjności ma 
wpływ na efekty działań we wszystkich innych 

podsystemach 
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Wizja sukcesu 

W roku 2020 wszystkie podmioty wielkopolskiego systemu innowacji mogą szybko i łatwo uzyskać rzetelną i aktualną informację oraz doradztwo 
dotyczące wspierania działań innowacyjnych i proinnowacyjnych w regionie, w tym również zasad ich finansowania. Informacja jest dostępna w biurze 
głównym i biurach subregionalnych instytucji wdrażającej oraz na portalu internetowym, którego treści generują podmioty systemu innowacji. Podmioty 
zainteresowane podnoszeniem swojej innowacyjności mogą uzyskać zindywidualizowane doradztwo i rekomendacje w zakresie działalności innowacyjnej i 
proinnowacyjnej. Instytucja wdrażająca politykę innowacyjną regionu harmonizuje działania proinnowacyjne wszystkich podmiotów systemu innowacji 
poprzez partnerstwa w zakresie realizacji przez te podmioty niektórych celów polityki innowacyjnej oraz wspólne wypracowywanie kierunków tej polityki. 
Działania wpisujące się w kierunki polityki innowacyjnej są odpowiednio wspierane przez Samorząd Województwa. Wszelkie prowadzone działania są oparte 
na rzetelnej ocenie wskaźników innowacyjności oraz obecnych i przyszłych trendów społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz ocenie efektywności 
prowadzonej polityki, a kierunki działań elastycznie dostosowywane do zmieniających trendów i potrzeb. Instytucja wdrażająca zajmuje się ponadto szeroko 
rozumianą promocją kultury innowacyjności w regionie. 

 

1. Cel główny:  
Szybka, precyzyjna i łatwo dostępna informacja dotycząca działań proinnowacyjnych i innowacyjnych w regionie. 
 
Cele operacyjne: 
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1.1. Inwentaryzacja działań proinnowacyjnych i zasobów podmiotów systemu innowacji. 
1.2. Uruchomienie usług informacyjnych dla zainteresowanych podmiotów w taki sposób, aby informacja była dostosowana do ich potrzeb. 
1.3. Uruchomienie usług doradczych dla zainteresowanych podmiotów w taki sposób, aby udzielane wsparcie było dostosowane do ich potrzeb. 

 
 
 

2. Cel główny: Zwiększenie skuteczności  działań podmiotów systemu innowacji w zakresie realizacji celów wielkopolskiej polityki innowacyjnej 
poprzez ich harmonizację 

Cel operacyjny:  
2.1. Szczegółowe określenie roli poszczególnych podmiotów systemu innowacji w realizacji polityki innowacyjnej w porozumieniu z tymi 

podmiotami. 
2.2. Nawiązanie indywidualnych partnerstw z poszczególnymi podmiotami systemu innowacji definiujących stopień realizacji celów polityki 

innowacyjnej przez te podmioty oraz zakres wsparcia ze strony Samorządu Województwa. 
 

3. Cel główny: Prowadzenie polityki innowacyjnej opartej na faktach 
Cele operacyjne:  

3.1. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu (ROIRR) 
3.2. Przekazanie ROIRR zadania regularnej ewaluacji efektów prowadzonych działań proinnowacyjnych i ich wpływu na podniesienie innowacyjności i 

konkurencyjności regionu.  
3.3. Przekazanie ROIRR zadania analizy i antycypacji trendów gospodarczych, społecznych i przestrzennych oraz trendów w zakresie polityki 

innowacyjnej. 
 

4. Cel główny: Promocja kultury innowacyjności w regionie  
Cele operacyjne:  

4.1. Podjęcie szeroko rozumianych działań promujących podejmowane działania proinnowacyjne oraz rolę innowacyjności i konkurencyjności 
regionu w osiąganiu dobrobytu. 

4.2. Promocja postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych wśród mieszkańców regionu. 



 
 

46 
 

 

Mierniki i efekty realizacji programu: 

Proponowany sposób wdrażania strategii zakłada powołanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, będącego oddziałem Instytucji 
Wdrażającej. W pierwszym roku działalności Obserwatorium powinno wypracować kompleksową metodologię oceny postępów w realizacji strategii i 
wpływu polityki innowacyjnej na rozwój regionu (szczegółowy opis w rozdziale 6). Proponowane mierniki mają więc charakter wstępny i mogą ulec 
modyfikacji. Określenie poziomów bazowych i docelowych wskaźników realizacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań zgodnie z nowo 
opracowaną metodologią. Wstępnie zakładane mierniki i rezultaty obejmują: 

• Uruchomienie portalu innowacyjnego pełniącego funkcję informacyjną dla podmiotów systemu innowacji, 

• Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, 

• Utworzenie obserwatorium Foresightu w ramach Regionalnego Centrum Innowacji i Rozwoju Regionu, 

• Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacyjne produkty lub usługi w wyniku otrzymanych informacji lub doradztwa, 

• Procent podmiotów systemu innowacji objętych systemem partnerstw, 

• Produkt krajowy brutto i wartość dodana wygenerowana przez innowacyjne usługi i produkty. 

 

Realizatorzy programu 

Instytucja Wdrażająca wielkopolską politykę innowacyjną  

Partnerzy programu 

• Zainteresowane gminy, powiaty lub ich związki 

• Zainteresowane uczelnie wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe 

• Zainteresowane instytucje otoczenia biznesu 

• Zainteresowane instytucje edukacyjne 
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• Inne zainteresowane podmioty wielkopolskiego systemu innowacji  

Beneficjenci programu 

• Przedsiębiorstwa, mieszkańcy i organizacje zainteresowani wprowadzeniem innowacji różnego typu 
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III. Program strategiczny Innowacyjne przedsiębiorstwa. Program priorytetowy 

Wyzwania strategiczne: 

• Zwiększenie świadomości i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania innowacji procesowych i produktowych, 

• Podniesienie atrakcyjności produktów i usług w oparciu o innowacyjny design poprzez wsparcie we wprowadzaniu innowacji w tym zakresie. 

 

PROGRAM STRATEGICZNY: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIOSTWA 

Uzasadnienie wprowadzenia programu 

Przedsiębiorstwa stanowią kluczowy element absorpcji, generowania i indukowania innowacji, stąd ich szczególna rola nie tylko w analizie, ale i w 
planowanych działaniach w ramach strategii.  U podstaw braku innowacyjności leży przede wszystkim brak świadomości i wiedzy na temat roli, znaczenia i 
rodzajów innowacji oraz możliwości ich wprowadzania w obrębie przedsiębiorstw i ich otoczenia. Polityka innowacyjna powinna więc skupiać szczególną 
uwagę na wsparciu przedsiębiorstw i aktywnym i świadomym włączeniu ich w system innowacji. Niezbędne są działania wspierające przedsiębiorstwa w 
rozwoju opartym o innowacje zgodnie z opracowanym modelem (załącznik nr 3). Przejawem nowego podejścia w zakresie budowania wartości oraz 
współtworzenia i kreowania łańcuchów wartości jest konieczność wsparcia procesów sieciowania w ramach sfery biznesu, jak i w powiązaniu ze sferą nauki i 
otoczenia biznesu. Przejawiać się to powinno stworzeniu warunków sprzyjających do rozwoju istniejących i powstawania nowych, uzasadnionych rynkowo 
inicjatyw klastrowych i sieci powiązań. Obszarem szczególnej uwagi powinno być także wsparcie przedsiębiorstw w obszarze biznesu elektronicznego i 
możliwości rozwoju oraz usprawnień, jakie niesie ze sobą ten obszar aktywności.  
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Wizja sukcesu 

W roku 2020 znacząca część wielkopolskich przedsiębiorstw bazuje na innowacji jako głównej determinancie ich rozwoju. Powszechność stosowania 
rozwiązań elektronicznego biznesu, standaryzacja procesów, orientacja na współpracę oraz dynamiczny dostęp do zasobów umożliwiają sprawne 
funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji, który z roku na rok wprowadza coraz więcej zaawansowanych produktów i usług, przekładających się na 
potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw i Wielkopolski. Stopniowo wzrasta też rola sektorów wysokoinnowacyjnych w gospodarce regionu. Wysoka 
efektywność systemu podnosi pozycję konkurencyjną regionu w skali europejskiej, a Wielkopolska jest krajowym liderem innowacyjności i 
przedsiębiorczości oraz przyciąga coraz więcej inwestycji zagranicznych zwiększających bogactwo regionu oraz jakość życia mieszkańców. 

 

1. Cel główny: 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw dostosowane do ich potrzeb  
1.1. Stworzenie przedsiębiorstwom możliwości samooceny oraz wsparcia doradcy w celu opracowania zindywidualizowanego planu dalszego 

rozwoju 
1.2. Uruchomienie, zorientowanego na specyficzne potrzeby danego przedsiębiorstwa, systemu wsparcia informacyjno-doradczego w zakresie 

potrzeb kompetencyjnych i finansowania innowacji 
1.3. Wprowadzenie mechanizmu dialogu z grupami przedsiębiorstw jako podstawy określania zakresu oferowanych usług i wsparcia 
1.4. Dostosowanie oferowanego wsparcia do potrzeb: 

- sieci oraz łańcuchów wartości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

Program w podsystemie: 

INNOWACYJNA GOSPODARKA 
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- sieci dostawców i kooperantów funkcjonujących wokół dużych przedsiębiorstw 
- nowych i rozwijających się przedsiębiorstw wysokoinnowacyjnych, w tym przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out 
- branżowych grup eksporterów 
 

2. Cel główny: 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw zgodnie z liniami horyzontalnymi: doskonałość w zarządzaniu, innowacyjność  i internacjonalizacja oraz w 
zakresie zaawansowanego wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych 
2.1. Poprawa jakości zarządzania, w tym zarządzania procesowego w wielkopolskich przedsiębiorstwach oraz generowanie innowacji w tym zakresie 

poprzez wsparcie informacyjne, doradcze, szkoleniowe oraz pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania innowacji  
2.2. Poprawa umiejętności przedsiębiorstw w zakresie zarządzania innowacjami oraz przechodzenia na innowacyjne modele biznesu pozwalające 

zarówno na podnoszenie jakości i efektywności zaspokajania potrzeb klientów, jak i prowadzenia przedsiębiorstwa. 
2.3. Poprawa umiejętności wykorzystania źródeł innowacji i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw takich jak: klient, pracownicy, działania 

logistyczne, działania sieciowe, w tym integracja łańcuchów wartości i tworzenie inicjatyw klastrowych, a także design, działalność badawczo-
rozwojowa i outsourcing 

2.4. Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii komunikacyjnych i informatycznych przez przedsiębiorstwa dla poprawy ich efektywności, 
konkurencyjności i innowacyjności  

2.5. Zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych  
 

Mierniki i efekty realizacji programu: 

Proponowany sposób wdrażania strategii zakłada powołanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, będącego oddziałem Instytucji 
Wdrażającej. W pierwszym roku działalności Obserwatorium powinno wypracować kompleksową metodologię oceny postępów w realizacji strategii i 
wpływu polityki innowacyjnej na rozwój regionu (szczegółowy opis w rozdziale 6). Proponowane mierniki mają więc charakter wstępny i mogą ulec 
modyfikacji. Określenie poziomów bazowych i docelowych wskaźników realizacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań zgodnie z nowo 
opracowaną metodologią. Wstępnie zakładane mierniki i rezultaty obejmują: 

• Liczba nowych produktów i usług będących efektem wspólnie realizowanych projektów 
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• Zmiana poziomu zaufania pomiędzy podmiotami systemu 

• Zmiana charakteru współpracy w regionie (sprzedaż vs. kooperacja) 

• Zmiana postrzegania regionu jako miejsca przyjaznego przedsiębiorczości i innowacji 

• Zwiększenie liczby przedsiębiorstw wprowadzających innowacje  

 

Realizatorzy programu 

Instytucja Wdrażająca wielkopolską politykę innowacyjną  

Partnerzy programu 

Instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw oraz jednostki naukowo-badawcze w zakresie transferu 
wiedzy 

Beneficjenci programu 

Przedsiębiorstwa zainteresowane poprawą swojej innowacyjności i konkurencyjności, w tym: 

- sieci oraz łańcuchy wartości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
- sieci dostawców i kooperantów funkcjonujące wokół dużych przedsiębiorstw 
- nowe i rozwijające się przedsiębiorstwa wysokoinnowacyjne 
- branżowe grupy eksporterów 
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IV. Program operacyjny: Skuteczne instytucje otoczenia biznesu 

Wyzwania strategiczne: 

• Dopasowanie usług instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorstw 

• Dostępność infrastruktury innowacyjnej w subregionach 

 

PROGRAM STRATEGICZNY: SKUTECZNE INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU2

Uzasadnienie potrzeby realizacji programu 

 

Analiza potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wsparcia we wprowadzaniu innowacji dokonana w modelu rozwoju w oparciu o innowacje wskazuje na 
niedopasowanie usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mają problemy z 
identyfikacją i znalezieniem na rynku odpowiednich ofert usług, szczególnie w zakresie podejmowania działalności innowacyjnej, poszukiwania partnerów 
technologicznych, doradztwa technologicznego, audytów, doradztwa marketingowego oraz związanego z zarządzaniem. Świadczone usługi obejmują 
głównie usługi informacyjne i szkoleniowe, szczególnie w obszarze pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz ogólne szkolenia dotyczące konieczności 
inwestowania w innowacje. Taka sytuacja skutkuje niewykorzystaniem możliwości wprowadzania innowacji przez wiele przedsiębiorstw. Niedopasowanie 
oferty usług instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorstw rzutuje także negatywnie na ich relacje z jednostkami naukowo-badawczymi, jako 
potencjalnymi „twórcami” nowych rozwiązań.  Rozkład przestrzenny usług otoczenia biznesu wpływa negatywnie na ich dostępność w subregionach 
oddalonych od centrum regionu. Czynnikiem negatywnie wpływającym na korzystanie z infrastruktury innowacyjnej jest także brak wiedzy o jej dostępności 
oraz niewystarczający poziom jej rozwoju w niektórych obszarach. 

                                                           
2 Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto, że Instytucje otoczenia biznesu to instytucje non-profit i for-profit, które w oparciu o bazę materialną, techniczną, zasoby 
ludzkie i kompetencje świadczą usługi dla przedsiębiorstw, przede wszystkim zaś na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Wizja sukcesu 

W roku 2020 instytucje otoczenia biznesu świadczą usługi odpowiadające faktycznym potrzebom przedsiębiorstw i znajdujące ich zainteresowanie. 
Usługi te obejmują wszystkie etapy procesu wprowadzania innowacji w obrębie produktów, procesów, innowacji organizacyjnych i innowacji 
marketingowych (por. Oslo Manual). Portfolio usług jest szybko dostosowywane do zmieniających się potrzeb. Instytucje otoczenia biznesu rzeczywiście 
przejęły i pełnią rolę łączników poszczególnych grup aktorów regionalnego systemu innowacji. Skuteczne pełnienie tej funkcji jest możliwe dzięki 
głębokiemu zrozumieniu potrzeb przedsiębiorstw, wiedzy o działalności jednostek naukowo-badawczych oraz umiejętności znajdowania partnerów dla 
realizacji konkretnych celów i zadań (koalicji). Instytucje otoczenia biznesu świadczą usługi zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i jednostek naukowo-
badawczych. Prywatne i publiczne instytucje otoczenia biznesu konkurują ze sobą, a przedsiębiorstwa mają szansę wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do 
ich potrzeb. Środki publiczne przeznaczane są na dofinansowanie usług nowych, dotychczas nieistniejących na rynku, niezbędnych dla wprowadzania 
innowacji. Finansowanie obejmuje także usługi przekraczające możliwości finansowe przedsiębiorstw, zwłaszcza mikro, oraz usługi z których 
przedsiębiorstwa dotychczas nie korzystały. Wyposażenie w infrastrukturę jest dopasowane do realnych potrzeb aglomeracji poznańskiej jak i pozostałej 
części regionu.  

 

 

Program w podsystemie: 

INNOWACYJNA GOSPODARKA 
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1. Cel główny:  
Zwiększenie efektywności usługi instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych  
 
Cele operacyjne: 

1.1. Identyfikacja, ocena i kategoryzacja usług instytucji otoczenia biznesu we współpracy z tymi podmiotami 
1.2. Zapewnienie usług instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw odpowiadające liniom horyzontalnym doskonałość w zarządzaniu,  

innowacyjność i internacjonalizacja 
1.3. Zapewnienie usług instytucji otoczenia biznesu dla nowych i funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw wysokoinnowacyjnych 
1.4. Zapewnienie usług instytucji otoczenia biznesu dla jednostek naukowo-badawczych wspierających udział w projektach europejskich oraz 

współpracę z gospodarką 

 
Mierniki i efekty realizacji programu: 

Proponowany sposób wdrażania strategii zakłada powołanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, będącego oddziałem Instytucji 
Wdrażającej. W pierwszym roku działalności Obserwatorium powinno wypracować kompleksową metodologię oceny postępów w realizacji strategii i 
wpływu polityki innowacyjnej na rozwój regionu (szczegółowy opis w rozdziale 6). Proponowane mierniki mają więc charakter wstępny i mogą ulec 
modyfikacji. Określenie poziomów bazowych i docelowych wskaźników realizacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań zgodnie z nowo 
opracowaną metodologią. Wstępnie zakładane mierniki i rezultaty obejmują: 

• Kategoryzacja usług instytucji otoczenia biznesu 

• Segmentacja zasobów jednostek naukowo-badawczych do współpracy 

• Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu 

• Liczba jednostek naukowo-badawczych korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu 

• Ocena efektywności usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 
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Realizatorzy programu 

Instytucja Wdrażająca wielkopolską politykę innowacyjną  

 

Partnerzy programu 

Instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych 

 

Beneficjenci programu 

• Przedsiębiorstwa zainteresowane poprawą swojej innowacyjności i konkurencyjności  

• Jednostki naukowo-badawcze chcące wprowadzić innowacyjne rozwiązania i poprawić standard funkcjonowania i świadczonych usług 
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V. Program operacyjny: Współpraca nauki z gospodarką 

Wyzwanie strategiczne:  

• Jednostki naukowo-badawcze zdolne do współpracy z przedsiębiorstwami  

 

PROGRAM STRATEGICZNY: WSPÓŁPRACA NAUKI Z GOSPODARKĄ 

Uzasadnienie wprowadzenia programu 

Przepływ wiedzy oraz technologii z nauki do biznesu jest ważnym elementem procesów innowacyjnych i wpływa na innowacyjność regionu. 
Jednostki naukowo-badawcze mają duży potencjał oddziaływania na gospodarkę poprzez kształcenie, jakość prowadzonych badań oraz współpracę z 
gospodarką.  Wielkopolskie przedsiębiorstwa zdolne do wprowadzania innowacji często pozyskują jednak wiedzę i technologie z zagranicy. Do przyczyn tej 
sytuacji należą problemy z komunikacją i znalezieniem partnerów w jednostkach naukowo-badawczych, słabe dopasowanie obszarów prowadzonych badań 
do potrzeb przedsiębiorstw, jakość badań nie zawsze odpowiadająca standardom europejskim oraz brak łatwo dostępnej informacji na temat zakresu 
prowadzonych badań i możliwości ich wykorzystania. Przyczyny te przekładają się na słabe funkcjonowanie tworzących się mechanizmów wspierania 
współpracy z gospodarką w jednostkach naukowo-badawczych, co obniża motywację naukowców do podejmowania takich działań. Doświadczenie i 
umiejętności pracowników naukowych trzeba wykorzystać w rozwoju gospodarki regionu poprzez stworzenie warunków instytucjonalnych dla współpracy, 
ale także poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury badawczej odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstw. Istotne jest także tworzenie zespołów 
interdyscyplinarnych oraz promowanie i uspołecznianie nauki.  
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Wizja sukcesu 

Jednostki naukowo-badawcze wykorzystują swój potencjał w realizacji misji wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez 
kształcenie, wysoką jakość badań oraz współpracę z gospodarką. W roku 2020 programy nauczania tworzone są wspólnie z przedstawicielami 
przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów. Jednostki naukowo-badawcze prowadzą wysokiej jakości badania podstawowe i 
stosowane oraz prace rozwojowe. Zachowując autonomię badawczą jednostki naukowo-badawcze starają się prowadzić badania uwzględniające 
zapotrzebowanie rynkowe, a dzięki współpracy naukowców różnych dziedzin z podmiotami ze sfery gospodarczej możliwe jest tworzenie innowacji 
produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Efektem poprawy relacji nauka-gospodarka jest rozwój działów B+R+I (badawczo-
rozwojowo-innowacyjnych) w przedsiębiorstwach zatrudniających własny personel badawczy. Młodzi naukowcy chętnie wykorzystują Wielkopolską 
Platformę Badawczą – wirtualne miejsce współpracy i publikacji naukowców różnych branż, i miejsce rozwiązywania problemów naukowych na zasadzie 
open research. 

 

1. Cel główny : 
Zwiększenie wpływu wielkopolskiej nauki na rozwój gospodarczy regionu poprzez wspieranie działań oraz ułatwianie uzyskania oraz uzupełnianie 
źródeł ich finansowania w zakresie trzech linii horyzontalnych: przedsiębiorczość, innowacyjność i internacjonalizacja  

Program w podsystemie: 

INNOWACYJNE SPOŁECZEŃSTWO 
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Cele operacyjne: 

1.1. Kreowanie przedsiębiorczych postaw w sektorze nauki, w tym w obszarze funkcjonowania uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych  
oraz zarządzania nimi 

1.2. Umożliwienie szybkiego kontaktu i efektywnej obsługi przedsiębiorstw zainteresowanych transferem wiedzy lub technologii oraz zakupem 
wyników prac naukowych z właściwymi jednostkami naukowo-badawczymi 

1.3. Wsparcie współpracy naukowców z przedsiębiorstwami na zasadzie selektywnego sieciowania  
1.4. Zwiększenie współpracy jednostek naukowo-badawczych z sieciami przedsiębiorstw 
1.5. Zwiększenie dostępności zasobów intelektualnych jednostek naukowo-badawczych oraz infrastruktury badawczej dla przedsiębiorstw  
1.6. Wspieranie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowców, w tym staży na renomowanych uczelniach zagranicznych oraz przyciąganie 

autorytetów międzynarodowych 
 

2. Cel główny : 
Wzmocnienie potencjału naukowego regionu tak, aby odpowiadał on potrzebom przedsiębiorstw i tworzył przewagę konkurencyjną Wielkopolski 

 Cele operacyjne: 

2.1. Budowanie potencjału badawczego w obszarach, w których Wielkopolska ma szanse stać się liderem na poziomie krajowym lub 
międzynarodowym zarówno w zakresie badań naukowych jak i stosowanych  

2.2. Kształcenie odpowiadające na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, w tym na kierunkach interdyscyplinarnych oraz utworzonych w 
konsultacji z przedsiębiorstwami oraz wprowadzenie treści z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności na jak największej liczbie kierunków 
studiów  

2.3. Zwiększenie udziału naukowców podejmujących badania w dziedzinach rozwojowych poprzez programy wsparcia prac badawczych, 
patentowania, prac wdrożeniowych oraz komercjalizacji ich wyników. 

2.4. Zwiększanie mobilności naukowców pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą oraz jednostkami naukowo-badawczymi a 
sektorem przedsiębiorstw 
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3. Cel główny : 

Nauka kreująca innowacyjne postawy w regionie  

Cele operacyjne: 

3.1. Promocja prac zespołów międzybranżowych i międzynarodowych realizujących projekty badawcze i innowacyjne, w tym projektów z udziałem 
przedsiębiorstw, ich grup oraz sieci poprzez wsparcie powstających grup badawczych na zasadzie dodatkowości oraz zapewnienia wsparcia o 
charakterze administracyjnym, technicznym i menedżerskim 

3.2. Wprowadzenie systemu badań typu open research poprzez uruchomienie Wielkopolskiej Platformy Badawczej 
3.3. Uspołecznienie nauki poprzez zwiększenie zainteresowania i udziału mieszkańców regionu w badaniach naukowych (open universities) 
3.4. Promocja wielkopolskich uczelni poza granicami kraju tak, aby zwiększyła się liczba studentów międzynarodowych  

Mierniki i efekty realizacji programu: 

Proponowany sposób wdrażania strategii zakłada powołanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, będącego oddziałem Instytucji 
Wdrażającej. W pierwszym roku działalności Obserwatorium powinno wypracować kompleksową metodologię oceny postępów w realizacji strategii i 
wpływu polityki innowacyjnej na rozwój regionu (szczegółowy opis w rozdziale 6). Proponowane mierniki mają więc charakter wstępny i mogą ulec 
modyfikacji. Określenie poziomów bazowych i docelowych wskaźników realizacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań zgodnie z nowo 
opracowaną metodologią. Wstępnie zakładane mierniki i rezultaty obejmują: 

• Liczba projektów z zakresu współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami 

• Liczba nowych programów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych dopasowanych do potrzeb gospodarki 

• Liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w wyniku udzielonego wsparcia 

• Liczba absolwentów podejmujących pracę w ciągu roku po zakończeniu studiów 

• Liczba transferów technologii z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw  

• Liczba patentów na 1mln mieszkańców 
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Realizatorzy programu 

Instytucja Wdrażająca wielkopolską politykę innowacyjną  

Partnerzy programu 

Uczelnie wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe zainteresowane realizacją polityki innowacyjnej  

Beneficjenci programu 

• Pracownicy sektora nauki w Wielkopolsce 

• Studenci i absolwenci uczelni 

• Przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskiwaniem wyników badań i transferem technologii 
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VI. Program operacyjny: Edukacja dla innowacji 

Wyzwanie strategiczne: 

• System edukacyjny kształtujący postawy proinnowacyjne oraz dostarczający wiedzy i umiejętności oraz kształtujący postawy niezbędne w 
gospodarce opartej na wiedzy  

 

PROGRAM STRATEGICZNY: EDUKACJA DLA INNOWACJI 

Uzasadnienie wprowadzenia programu 

Najnowsze badania wskazują, że jakość edukacji, a co za tym idzie, kapitału ludzkiego i społecznego jest w długim okresie jednym z najważniejszych 
czynników podnoszenia konkurencyjności terytorialnej. Równocześnie, w procesie powstawania innowacji ważna jest rola jednostki jako generatora i 
realizatora nowych koncepcji. Polski system edukacyjny nie promuje postaw niezbędnych do powstawania innowacji takich jak kreatywność i 
przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie, umiejętność realizacji projektów i rozwiązywania problemów opartych na wykorzystaniu wiedzy z różnych 
przedmiotów oraz  oceny i podejmowania ryzyka. W niewielkim stopniu kształtuje też umiejętności potrzebne do funkcjonowania w zglobalizowanym 
świecie – praktyczną znajomość języków obcych, zrozumienie innych kultur i systemów wartości oraz tolerancję, zaufanie i otwartość oraz kooperację. Jeśli 
podejmowane działania proinnowacyjne rzeczywiście mają przynieść długookresowy rezultat, niezbędna jest taka zmiana programów edukacyjnych i metod 
nauczania, aby promowały postawy przedsiębiorcze, innowacyjne i kreatywne w całym cyklu edukacyjnym – od nauczania przedszkolnego do kształcenia 
ustawicznego. Nowe treści programowe, metody nauczania i sposoby zarządzania instytucjami oświatowymi powinny powstawać w dialogu jednostek i 
instytucji mających wpływ na przebieg procesu nauczania. 
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Wizja sukcesu 

W 2020 większość wielkopolskich przedszkolaków i uczniów ma szansę uczestniczyć w zajęciach i warsztatach kształtujących postawy 
przedsiębiorcze, innowacyjne i kreatywne. W ciągu całego procesu nauczania dzieci i młodzież mają szansę zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w 
gospodarce opartej na wiedzy oraz w zglobalizowanym świecie. W długim okresie będą jednym z największych atutów Wielkopolski – dobrze 
przygotowanymi do podejmowania wyzwań i wykonywania różnych zawodów przedsiębiorcami i pracownikami traktującymi zmianę jako szansę a nie 
zagrożenie. Stale poszerzana oferta kształcenia ustawicznego dostosowana do potrzeb rynku pracy, ułatwia wydłużanie czasu aktywności Wielkopolan na 
rynku pracy. Wielkopolska powoli kształtuje swoją markę jako atrakcyjnego regionu do podejmowania zatrudnienia i wysokiej jakości życia, co przyciąga do 
regionu nowych mieszkańców. Wielkopolanie rozumieją także, że przybysze z różnych stron kraju i świata są szansą na rozwój regionu i przyjmują ich 
otwarcie oraz tolerancyjnie, nie rezygnując zarazem z własnych wartości społecznych. Nauczyciele są zmotywowani do wprowadzania innowacyjnych 
rozwiązań w procesie kształcenia, a samorząd regionalny i samorządy  lokalne wspierają wprowadzanie nowych treści i metod nauczania, nowoczesnych 
pomocy naukowych oraz warunków uczenia się.  

 
1. Cel główny:  
Unowocześnienie i zwiększenie innowacyjności szkół oraz przedszkoli tak, aby kształtowały one umiejętności niezbędne w gospodarce opartej na 
wiedzy 
Cele operacyjne: 

1.1. Zapewnienie możliwości udziału dzieci i młodzieży na każdym poziomie nauczania w zajęciach stymulujących kreatywność i przedsiębiorczość, 
umiejętność pracy w grupie, otwartość i tolerancję, zainteresowania naukowe, znajomość języków obcych, umiejętność realizacji projektów i 

Program w podsystemie: 

INNOWACYJNE SPOŁECZEŃSTWO 
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rozwiązywania problemów opartych na wykorzystaniu wiedzy z różnych przedmiotów, działania w środowiskach wirtualnych, a także oceny i 
podejmowania ryzyka. 

1.2. Zapewnienie wyposażenia szkół i przedszkoli umożliwiającego realizację nowoczesnych treści nauczania 
1.3. Podniesienie umiejętności nowoczesnego zarządzania szkołami i realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych wśród dyrektorów placówek 
1.4. Usprawnienie mechanizmów współodpowiedzialności i dialogu z uczniami i ich rodzicami jako mechanizmu wprowadzania innowacji w edukacji 

skoncentrowanych na użytkowniku 
 

2. Cel główny:  
Dopasowanie kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy 
Cele operacyjne: 

2.1. Dopasowanie programów nauczania zawodowego i kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy w oparciu o współpracę szkół, uczelni 
wyższych i innych jednostek edukacyjnych, samorządów oraz przedsiębiorstw 

2.2. Otwarcie szkół na otoczenie społeczne i gospodarcze tak, aby jak największa liczba uczniów potrafiła odnaleźć się na rynku pracy po zakończeniu 
procesu edukacji 

2.3. Monitorowanie zmian na rynku pracy i bieżące adaptowanie programów nauczania zawodowego i kształcenia ustawicznego do nowych trendów 
 

3. Cel główny  

Podniesienie świadomości i motywacji do tworzenia i wdrażania innowacji społecznych w regionie 

Cele operacyjne: 
3.1. Rozwój sieci innowacji społecznych ukierunkowanych na rozwiązywanie ważnych wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych 
3.2. Rozwój kształcenia ustawicznego ukierunkowanego na rozwój umiejętności społecznych oraz postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych                                 

i kreatywnych 
3.3. Uruchomienie mechanizmów dialogu społecznego pozwalającego na doskonalenie usług publicznych w regionie  
3.4. Wspieranie innowacyjnych inicjatyw obywatelskich przez władze samorządowe różnych poziomów 
3.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
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Mierniki i efekty realizacji programu: 

Proponowany sposób wdrażania strategii zakłada powołanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, będącego oddziałem Instytucji 
Wdrażającej. W pierwszym roku działalności Obserwatorium powinno wypracować kompleksową metodologię oceny postępów w realizacji strategii i 
wpływu polityki innowacyjnej na rozwój regionu (szczegółowy opis w rozdziale 6). Proponowane mierniki mają więc charakter wstępny i mogą ulec 
modyfikacji. Określenie poziomów bazowych i docelowych wskaźników realizacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań zgodnie z nowo 
opracowaną metodologią. 

• Liczba nowych pracowni i laboratoriów w szkołach 

• Wzrastający poziom wyników egzaminów szkolnych w stosunku do innych regionów w kraju 

• Liczba szkół wprowadzających innowacyjne metody kształcenia 

• Liczba absolwentów szkół dostających się na studia wyższe 

• Liczba absolwentów szkół zakładających własne firmy  

• Liczba absolwentów szkół zatrudnianych w przedsiębiorstwach innowacyjnych 

Realizatorzy programu 

Instytucja Wdrażająca wielkopolską politykę innowacyjną  

Partnerzy programu 

• Wielkopolskie Kuratorium Oświaty 

• Przedszkola, szkoły i instytucje edukacyjne zainteresowane realizacją celów polityki innowacyjnej 

Beneficjenci programu 

• Pracownicy placówek edukacyjnych w Wielkopolsce 

• Uczniowie i rodzice 

• Mieszkańcy regionu 
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VII. Program strategiczny: Proinnowacyjny samorząd lokalny 

Wyzwanie strategiczne: 

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące świadomą politykę innowacyjną  

 

PROGRAM STRATEGICZNY: PROINNOWACYJNY SAMORZĄD LOKALNY 

Uzasadnienie potrzeby realizacji programu 

Zgodnie z przyjętymi założeniami polityki innowacyjnej samorządy mogą pełnić rolę aktywnych liderów zarówno inicjujących nowe rozwiązania 
proinnowacyjne, jak i wzmacniających kulturę innowacyjności. Dysponują one instrumentami oddziaływania pośredniego na poziom innowacyjności i 
konkurencyjności regionu: od zarządzania infrastrukturą techniczną i innowacyjną, poprzez regulacje prawa lokalnego, po promowanie lokalnej gospodarki. 
Jednocześnie władze mogą propagować nowe innowacyjne postawy i podejścia – preferować usługi publiczne o charakterze innowacyjnym w działalności 
edukacyjnej, w zakresie zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i innowacyjnej oraz  usprawniać procesy wewnętrzne jako 
innowacyjny urząd. Jeżeli działania samorządów lokalnych w zakresie wspierania innowacyjności mają być skuteczne, potrzebna jest analiza własnych 
kompetencji i możliwości działania, a następnie podjęcie wysiłków w celu tworzenia własnej długoterminowej polityki innowacyjnej lub współpracy w tej 
dziedzinie z innymi podmiotami. Podniesienie poziomu innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego powinno opierać się na dialogu z 
przedsiębiorstwami oraz innymi aktorami lokalnego systemu innowacji obecnymi na ich terenie i udzielaniu wsparcia w zakresie wzmacniania 
innowacyjności branż szczególnie istotnych dla gospodarki lokalnej, w tym innowacji w sektorach tradycyjnych.  
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Wizja sukcesu 

W 2020 roku, potencjał innowacyjny i pozycja konkurencyjna regionu generowana przez regionalny biegun rozwoju (Poznań), zostały zwiększone 
dzięki rozwojowi biegunów subregionalnych. Zainteresowane gminy i powiaty świadomie wspierają rozwój potencjału innowacyjnego na swoim terenie 
korzystając ze wsparcia oferowanego przez Samorząd Województwa, który koordynuje i harmonizuje regionalną politykę innowacyjną. Lokalne jednostki 
terytorialne wykorzystują infrastrukturę innowacyjną dającą możliwość realnego wspierania przedsiębiorstw, powiązań kooperacyjnych i lokalnych sieci 
współpracy. Samorządy lokalne sprawnie obsługują wszelkie podmioty, często bez potrzeby odwiedzania urzędu, i potrafią stworzyć klimat przyjazny dla 
działalności przedsiębiorstw, szczególnie aktywnych innowacyjnie i działających ponadregionalnie. Rezultatem tych działań jest społeczna akceptacja dla 
działań wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność i internacjonalizację, podejmowanych w sposób niezależny od cyklu wyborczego. 

 

1. Cel główny:  
Zwiększenie aktywności samorządów lokalnych w zakresie tworzenia kultury innowacyjności na obszarze swojego działania 
Cele operacyjne: 
1.1. Sprawny urząd: doskonalenie procesów zarządzania w sektorze publicznym tak, aby podejmowane działania przyczyniały się do długoterminowego 

rozwoju i konkurencyjności gmin, powiatów i subregionów 
1.2. Samorząd przyjazny przedsiębiorcom: Stworzenie klimatu dla przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym budowa zaufania i podstaw dialogu z 

lokalnymi przedsiębiorstwami 

Program w podsystemie: 

PRZESTRZEŃ DLA INNWOACJI 
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1.3. Promocja postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych na obszarze oddziaływania samorządu lokalnego, w tym w ramach działań 
edukacyjnych  

1.4. Samorząd otwarty na współpracę z odbiorcami swoich usług oraz partnerami zewnętrznymi 
 

2. Cel główny:  

Poprawa skuteczności działań samorządów lokalnych w zakresie stwarzania warunków do podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Cele operacyjne: 
2.1. Zagospodarowanie przestrzenne wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną w gospodarce opartej na wiedzy i dostosowane do specyfiki gospodarek 

subregionalnych 
2.2. Wspieranie tworzenia infrastruktury wyspecjalizowanej, niezbędnej do powstawania innowacji w lokalnej gospodarce i dostosowanej do jej potrzeb, 

w tym innowacje w sektorach tradycyjnych, jeśli dominują one na danym obszarze. 
2.3. Zapewnienie dostępu do usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw, zarówno nowo powstających jak i rozwijających się. 

 

Mierniki i efekty realizacji programu: 

Proponowany sposób wdrażania strategii zakłada powołanie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, będącego oddziałem Instytucji 
Wdrażającej. W pierwszym roku działalności Obserwatorium powinno wypracować kompleksową metodologię oceny postępów w realizacji strategii i 
wpływu polityki innowacyjnej na rozwój regionu (szczegółowy opis w rozdziale 6). Proponowane mierniki mają więc charakter wstępny i mogą ulec 
modyfikacji. Określenie poziomów bazowych i docelowych wskaźników realizacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań zgodnie z nowo 
opracowaną metodologią. Wstępnie zakładane mierniki i rezultaty obejmują: 

• Liczba dokumentów strategicznych, w których uwzględnione są cele związane z pobudzaniem przedsiębiorczości i innowacyjności  

• % klientów zadowolonych z obsługi urzędu 

• Liczba przedsiębiorstw w gminie / powiecie 
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• Poziom zatrudnienia/bezrobocia  w gminie/powiecie 

• Liczba firm innowacyjnych w gminie/powiecie  

 

Realizatorzy programu 

Instytucja Wdrażająca wielkopolską politykę innowacyjną  

 

Partnerzy programu 

Gminy, powiaty lub ich związki zainteresowane realizacją polityki innowacyjnej  

Beneficjenci programu 

• Mieszkańcy Wielkopolski 

• Przedsiębiorstwa zlokalizowane w gminach i powiatach prowadzących politykę innowacyjną 
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7. System wdrażania wielkopolskiej polityki innowacyjnej                                                          

Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu leży we wspólnym interesie wszystkich Wielkopolan. Z tej przyczyny Regionalna Strategia 
Innowacji powinna zostać przyjęta w partnerstwie z najważniejszymi aktorami regionalnego systemu innowacji. Partnerstwo powinno obejmować co 
najmniej podmioty reprezentowane przez przedstawicieli Wielkopolskiej Rady 30 i być wyrazem akceptacji przyjętych celów polityki innowacyjnej. Ponadto, 
system wdrażania wielkopolskiej polityki innowacyjnej zakłada działanie wszystkich podmiotów systemu innowacji w ramach ich kompetencji i chęci 
podejmowania aktywnych działań. Doprowadzenie do pełnego funkcjonowania systemu zgodnie z koncepcją i założeniami polityki innowacyjnej zajmie 
około 5 lat. Ważną zasadą dotyczącą systemu wdrażania jest pilotaż – wszystkie prowadzone działania powinny początkowo obejmować niewielką grupę 
zainteresowanych podmiotów, a dopiero po sprawdzeniu ich efektów należy je rozszerzać na inne grupy. Drugą zasadą wdrażania jest otwartość na 
wszystkie grupy podmiotów chcących realizować cele polityki innowacyjnej pod warunkiem posiadania odpowiednich kompetencji i planu wskazującego na 
realną możliwość osiągnięcia tych celów. 

Pierwszym krokiem w procesie wdrażania wielkopolskiej polityki innowacyjnej jest integracja działań leżących w kompetencjach Samorządu 
Województwa i Urzędu Marszałkowskiego. Prowadzone przez te podmioty działania proinnowacyjne muszą być spójne i synergiczne oraz w sposób 
systematyczny realizować założone cele polityki innowacyjnej. Jeden z członków zarządu województwa powinien przejąć bezpośrednią odpowiedzialność za 
wdrażanie polityki innowacyjnej jako pełnomocnik Marszałka ds. innowacji. Równolegle z integracją w sferze wewnętrznej, należy powołać instytucję 
wdrażającą odpowiedzialną za harmonizację polityki innowacyjnej podległą Samorządowi Województwa lecz niezależną od struktury Urzędu 
Marszałkowskiego. Działania w zakresie harmonizacji obejmują działania proinnowacyjne prowadzone przez pozostałe podmioty lub grupy podmiotów 
systemu innowacji – samorządy lokalne, uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, organizacje przedsiębiorstw, a także 
instytucje edukacyjne.  
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Harmonizacja polityki innowacyjnej opiera się na zdefiniowaniu roli każdego z podmiotów systemu innowacji w realizacji polityki innowacyjnej i 
aktywnym przyjęciu na siebie realizacji części z nich. Po określeniu w jakiej części dany podmiot jest gotowy realizować cele polityki innowacyjnej i jakie 
posiada kompetencje powinno zostać podpisane indywidualne partnerstwo określające zakres wsparcia tych działań ze strony Urzędu Marszałkowskiego. 
Wsparcie może obejmować przekazanie środków finansowych lub pokrycie kosztów realizacji określonych działań, lub nadanie statusu „Partnera Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w realizacji polityki innowacyjnej”. Dokumentem wykonawczym Strategii są roczne Plany Działań dla Regionalnej Strategii 
Innowacji, zawierające opis szczegółowych zadań wraz z harmonogram ich realizacji, które należy zrealizować aby wdrażać Regionalną Strategię Innowacji 
dla Wielkopolski. Plany Działań zatwierdzane są corocznie przez Zarząd  Województwa Wielkopolskiego, który w ten sposób uznaje i akceptuje swoją rolę 
jako podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie Strategii oraz harmonizację działań innych podmiotów systemu innowacji w tym zakresie. Ponadto, 
podmioty systemu innowacji mogą proponować własne projekty, które wpisują się w cele polityki innowacyjnej. Efekty działań realizowanych w ramach 
partnerstw powinny być na bieżąco monitorowane, a porozumienia odpowiednio aktualizowane. 

Przedsiębiorstwa i mieszkańcy powinni być beneficjentami koordynacji i harmonizacji polityki innowacyjnej. System wdrażania zakłada ich aktywny 
udział w definiowaniu zakresu wsparcia. Na przykład, przedsiębiorcy i mieszkańcy powinni wraz z samorządami lokalnymi określać zakres zawieranego 
partnerstwa. Organizacje przedsiębiorców i mieszkańców również mogą zgłaszać projekty wpisujące się w cele polityki innowacyjnej. Partnerzy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w realizacji polityki innowacyjnej powinni tworzyć dynamiczną, elastyczną i otwartą sieć, dostosowywaną do zmieniających 
się warunków działania i opartą na aktywności podmiotów ją tworzących. 
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Schemat 2: System wdrażania wielkopolskiej polityki innowacyjnej    
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Samorząd Województwa 
Partnerstwo z władzami lokalnymi, sektorem nauki, organizacjami 

przedsiębiorstw i instytucjami otoczenia biznesu.  
Sygnatariusze – zainteresowane instytucje 

Urząd Marszałkowski 

Pełnomocnik Marszałka bezpośrednio odpowiedzialny                                                   
za wdrażanie polityki innowacyjnej.  

Zadania: koordynacja programu innowacyjny urząd, działań proinnowacyjnych 
wszystkich departamentów i nadzór nad instytucją wdrażającą 

Budżet na wdrażanie polityki innowacyjnej 

Innowacyjny urząd  

Plany działań proinnowacyjnych we wszystkich departamentach 

Instytucja wdrażająca 
Harmonizacja polityki/aktywności innowacyjnej różnych podmiotów 

systemu innowacji 
Wdrażanie polityki innowacyjnej 

Samorządy lokalne 
Własne strategie/polityki innowacyjne 

Grupa liderów powiatowych 
Agencje innowacyjności – oddziały instytucji wdrażającej lub certyfikowane 

instytucje otoczenia biznesu 
Mobilni doradcy 
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8. Monitoring i ewaluacja strategii 

Zakłada się przyjęcie całościowego systemu monitorowania realizacji polityki innowacyjnej. Przyjęcie nowej koncepcji tej polityki wymaga opracowania 
nowej metodologii jej monitorowania, szczególnie w zakresie wpływu realizowanych działań na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Zadanie to  powinno 
zostać powierzone Regionalnemu Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, do realizacji w pierwszym roku działalności. 

Przygotowywana metodologia powinna obejmować w szczególności: 

• Badanie stopnia realizacji założonych programów strategicznych poprzez wskaźniki ich realizacji – dla określenia badań tego typu przyjęto termin 
monitoring, 

• Wpływu podejmowanych działań na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności regionu – dla określenia badań tego typu przyjęto termin 
ewaluacja. 

• Badanie nowych trendów społeczno-gospodarczych i technologicznych mogących potencjalnie wpłynąć na rozwój regionu oraz antycypacja przyszłych 
kierunków rozwoju - dla określenia badań tego typu przyjęto termin foresight. 

System monitoringu powinien obejmować regularne badanie postępów w realizacji programów strategicznych na podstawie katalogu przyjętych 
mierników. Proponowany katalog mierników ma charakter wstępny i powinien zostać zweryfikowany w trakcie opracowywania całościowej metodologii 
monitoringu. W szczególności powinno się określić wartości bazową, rekomendowaną, pośrednią i docelową wskaźników strategicznych.  

Podmioty systemu innowacji: uczelnie, 
jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje 

otoczenia biznesu 
Indywidualne partnerstwa z zakresem realizacji celów polityki 

innowacyjnej 

Beneficjenci Przedsiębiorstwa i mieszkańcy regionu 
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Podsumowanie i ocena powinna następować corocznie i być publikowana w formie raportów tworzonych wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za 
realizację poszczególnych celów. W przypadku stwierdzenia, że podejmowane działania nie przynoszą założonych efektów należy je zmienić lub poprawić, 
tak aby osiągnąć zaplanowane poziomy realizacji wskaźników. W okresach trzyletnich należy dokonać całościowej analizy przyjętych wskaźników 
strategicznych oraz dokonać oceny postępu w realizacji polityki innowacyjnej. 

Schemat 3. System monitoringu wielkopolskiej polityki innowacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalne Obserwatorium Innowacji  
i Rozwoju Regionu 

Monitoring wskaźników strategicznych Monitoring wskaźników rozwoju regionu Monitoring trendów 

• Określenie optymalnych poziomów osiągania 
poszczególnych wskaźników strategicznych 

• Coroczny raport nt. postępu w realizacji 
strategii 

 

• Analiza wpływu realizacji polityki 
innowacyjnej na rozwój regionu: 
o Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój 

gospodarczy 
o Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój 

społeczny 
o Wpływ polityki innowacyjnej na rozwój 

przestrzenny 
• Benchmarking: 

o W stosunku do innych regionów polskich 
o W stosunku do średniej europejskiej 
o Relatywna pozycja w rankingach 

międzynarodowych 
 

• Analiza najnowszych trendów: 
o W rozwoju społeczno-gospodarczym 
o W formułowaniu i realizacji polityki 

innowacyjnej 
• Foresight 

 

Rekomendacje w zakresie zmian w polityce innowacyjnej 
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Realizacja polityki innowacyjnej ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, dlatego oprócz monitoringu wskaźników 
strategicznych proponuje się powiązanie go z systemem ewaluacji rozwoju regionu. Metodologia tych badań powinna zostać opracowana przez Regionalne 
Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu, odpowiedzialne również za monitoring wskaźników strategicznych. Metodologia powinna uwzględniać 
regularną analizę publikowanych danych statystycznych oraz międzynarodowych nadań konkurencyjności i innowacyjności prowadzonych przez organizacje 
międzynarodowe takie jak Unia Europejska (badania Eurostatu), OECD i Bank Światowy. Badania międzynarodowe powinny służyć jako element 
obiektywizacji badań prowadzonych w regionie. Ponadto, Obserwatorium powinno przygotować metodologię badań pozwalającą zmierzyć efekty 
prowadzonych działań oraz wpływ realizacji polityki innowacyjnej na rozwój społeczno-gospodarczy (np. część PKB i wartość publiczna generowana przez 
działalność innowacyjną). Metodologia ta powinna się opierać na wskaźnikach uznanych za kluczowe przez partnerów realizacji polityki innowacyjnej i 
reprezentować wartości społeczne. Badania tego typu powinno się prowadzić w cyklach pięcioletnich. 

Funkcjonowanie systemu monitoringu i ewaluacji powinno być procesem stałym, systematycznie dostarczającym porównywalnych danych ilościowych i 
jakościowych. Dane powinny być zbierane wg jednolitej metodologii w regularnych odstępach czasu, tak aby możliwa była analiza dynamiki zmian badanych 
zjawisk. Ważne jest powiązanie analiz ilościowych i jakościowych w celu osiągnięcia pogłębionej diagnozy. Dodatkowym obszarem badań, wykraczającym 
poza systemy monitoringu i ewaluacji, powinno być także badanie przyszłych trendów rozwojowych na poziomie regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym (szeroko rozumiany foresight regionalny).  

 

9. Proponowany system finansowania działalności innowacyjnej i proinnowacyjnej 

Samorząd województwa powinien wyznaczyć budżet przeznaczony na realizację polityki innowacyjnej. Budżet powinien obejmować działania 
bezpośrednio realizowane i koordynowane przez Urząd Marszałkowski oraz część przeznaczoną na działalność instytucji wdrażającej, w tym programy 
partnerskie. Budżet na działania proinnowacyjne realizowane i koordynowane przez Urząd Marszałkowski powinien obejmować w szczególności: 

• Środki na tworzenie kultury innowacyjnej wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego, 
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• Środki na utworzenie planów działań proinnowacyjnych przez wszystkie departamenty Urzędu Marszałkowskiego, 

• Środki na powołanie międzydepartamentowych grup zadaniowych w przypadkach kiedy wymagają tego określone projekty proinnowacyjne, 

• Środki na wprowadzenie działań proinnowacyjnych i innowacyjnych standardów usług publicznych w jednostkach i instytucjach podległych Urzędowi 
Marszałkowskiemu, 

• Środki na utworzenie Instytucji Wdrażającej, w tym utworzenie biura głównego i zatrudnienie niezbędnego personelu. 

Budżet Instytucji Wdrażającej powinien obejmować środki na realizację programu „Partnerstwa dla innowacyjności” oraz programów partnerskich 
(patrz schemat wdrażania wielkopolskiej polityki innowacyjnej – schemat nr 2), a także działania takie jak: 

• Utworzenie oddziałów subregionalnych, 

• Stworzenie i obsługę portalu internetowego mieszczącego pełną i usystematyzowaną informację na temat działań innowacyjnych i 
proinnowacyjnych w regionie, 

• Stworzenie i obsługę Regionalnego Centrum Innowacji i Rozwoju Regionu, 

• Działania promujące postawy przedsiębiorcze, innowacyjne i kreatywne w regionie, 

• Zapewnienie usług doradczych i informacyjnych dla zainteresowanych podmiotów systemu innowacji w regionie, 

• Obsługę partnerstw. 

 

Zasady wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 

Ogólną zasadą udzielania wsparcia finansowego dla działalności innowacyjnej powinna być zasada udziału własnego beneficjentów, przy czym: 

• Działalność informacyjna, w tym obsługa portalu internetowego oraz działalność wydawnicza powinna być prowadzona bezpłatnie, 

• Działalność doradcza powinna być finansowana ze środków publicznych w początkowej fazie, po czym stopniowo powinien rosnąć udział własny 
beneficjentów, w miarę osiąganych korzyści, 
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• Działania koopetycyjne i sieciowe grup przedsiębiorstw powinny być dofinansowane jedynie po wykazaniu pozytywnego efektu prowadzonych 
działań na rozwój, innowacyjność i konkurencyjność regionu przy zasadzie wkładu własnego beneficjentów. Zasada wkładu własnego może być 
cofnięta jedynie w początkowym okresie powstawania poszczególnych inicjatyw. 

 

 

Zasady wsparcia działalności proinnowacyjnej innych podmiotów systemu innowacji 

Ogólną zasadą udzielania wsparcia finansowego dla działalności proinnowacyjnej powinna być zasada udziału własnego beneficjentów, z wyjątkiem 
działalności  dotychczas niedostępnej na rynku – np. nowych usług instytucji otoczenia biznesu niezbędnych zgodnie z modelem rozwoju w oparciu o 
innowacje (załącznik nr 3), a także usług o charakterze dobra publicznego, gdzie niemożliwe jest uzyskanie efektywności ekonomicznej (np. działalność 
edukacyjna).  

Podmioty systemu innowacji powinny otrzymywać wsparcie w zakresie, w jakim realizują cele i kierunki wielkopolskiej polityki innowacyjnej. Wymiar 
wsparcia powinien być uzależniony od wagi podjętych działań i ich wpływu na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności regionu. 

 

Instrumenty finansowania działalności innowacyjnej i proinnowacyjnej 

Podległe Urzędowi Marszałkowskiemu instytucje, w szczególności Regionalna Instytucja Finansująca, powinny stworzyć kompleksowy system 
dofinansowywania działalności innowacyjnej i proinnowacyjnej odpowiadający przyjętym programom strategicznym oraz modelowi rozwoju w oparciu o 
innowacje, tak aby podejmowane systemowe działania wspierające działalność innowacyjna i proinnowacyjną mogły być również systemowo wdrażane. 
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10. Najważniejsze działania planowane na lata 2011-2013 dla poszczególnych programów strategicznych 

Poniższy wykaz  pokazuje jedynie wybrane, najważniejsze działania z punktu widzenia realizacji strategii możliwe do realizacji przez samorząd województwa 
w partnerstwie z innymi podmiotami. 

 
PROGRAM: INNOWACYJNY URZĄD 

 

2011 

 
1. Opracowanie i uruchomienie wewnętrznej polityki innowacyjnej UMWW wraz z wyodrębnionym budżetem i mechanizmem zarządzania 
2. Przeprowadzenie wewnętrznej promocji polityki innowacyjnej  
3. Wprowadzenie systemu stymulującego zachowania innowacyjne pracowników  
4. Opracowanie programów działań proinnowacyjnych w jednostkach i instytucjach podległych UMWW 
5. Stworzenie pełnej koncepcji utworzenia instytucji wdrażającej – w tym  zagadnienia prawne, finansowe i merytoryczne 
6. Identyfikacja dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania instytucji wdrażającej i stworzenie modelu jej działania 
7. Analiza dostępnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i proinnowacyjnej 
8. Opracowanie merytorycznej koncepcji Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu  
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2012 

 
1. Test struktury działania instytucji wdrażającej 
2. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstw w zakresie usług doradczych i informacyjnych 
3. Wydzielenie budżetu na działania proinnowacyjne związane z wdrażaniem polityki innowacyjnej w regionie do dyspozycji instytucji 

wdrażającej 
4. Stworzenie kompleksowego systemu wspierania i finansowania działań proinnowacyjnych i innowacyjnych w regionie – etap 1 – 

konsolidacja dotychczas funkcjonujących źródeł finansowania 
5. Wprowadzenie systemu aktywnego zarządzania polityką innowacyjną w UMWW 
6. Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług administracji publicznej w poszczególnych obszarach leżących w gestii Urzędu 

Marszałkowskiego. 
7. Analiza potrzeb odbiorców świadczonych usług i zaproszenie ich do tworzenia nowych standardów 
8. Analiza możliwości finansowania innowacji w sektorze publicznym 

2013 

 
1. Stworzenie merytokratycznych systemów motywacyjnych dla pracowników generujących innowacyjne rozwiązania 
2. Plany działań innowacyjnych w instytucjach publicznych w Wielkopolsce 
3. Wprowadzenie rozwiązań przyspieszających, usprawniających bądź ułatwiających korzystanie z usług publicznych  w sektorze edukacji 
4. Stały monitoring jakości świadczonych usług administracji publicznej 
5. Określenie standardów jakości  w zakresie inwestycji, zakupów i zamówień, w które inwestowane są środki publiczne 
6. Wprowadzenie systemu mierzenia jakości kupowanych rozwiązań, technologii, usług i produktów 
7. Uruchomienie biura głównego instytucji wdrażającej jako głównego punktu kontaktowego w sprawach związanych z innowacjami w 

regionie  
8. Stworzenie kompleksowego systemu wspierania i finansowania działań proinnowacyjnych i innowacyjnych w regionie – etap 2 - 

9. Opracowanie nowego Planu działań zawierającego niezbędne dostosowania w zakresie realizacji programu 
dostosowanie systemu zarządzania środkami strukturalnymi w regionie w części przeznaczonej na wspieranie innowacji 

 
 

 
PROGRAM: PARTNERSTWA DLA INNOWACYJNOŚCI 
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2011 

 
1. Zebranie oferty podmiotów systemu innowacji, jej ocena i certyfikacja (na zasadzie działań oddolnych) 
2. Rozpoczęcie tworzenia bazy dobrych praktyk dla grup podmiotów (na zasadzie działań oddolnych) 
3. Promocja innowacyjnych sukcesów Wielkopolan  - mierzenie efektywności działań konkursowych oraz opis dobrych praktyk  
4. Portal innowacyjny – integracja dotychczasowych stron i prezentacja oferty podmiotów WSI (z wykorzystaniem platformy wiedzy 

Innowacyjna Wielkopolska oraz strony o designie) 
5. Opracowanie formuły partnerstw i zasad ich zawierania  
6. Opracowanie systemu finansowania partnerstw 
7. Opracowanie metodyki mierzenia efektów polityki innowacyjnej (projekt Scinnopoli) 
8. Analiza i antycypacja trendów - Foresight Regionalny dla Wielkopolski 
9. Dotychczasowe działania promocyjne w ramach Regionalnych Sieci Innowacji uzupełnione o mierzenie efektów i bazę dobrych praktyk 
10. Promocja Regionalnej Strategii Innowacji w ramach BWSI 

 

2012 

 
1. Stworzenie wstępnego katalogu usług podmiotów systemu innowacji oraz bazy dobrych praktyk 
2. Uruchomienie pilotażowych usług informacyjnych dla przedsiębiorstw 
3. Działania promocyjne ukierunkowane na rozwijanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych wśród mieszkańców regionu 
4. Rozbudowa portalu internetowego 
5. Zdefiniowanie roli poszczególnych podmiotów systemu innowacji w realizacji celów polityki innowacyjnej zgodnie z modelem rozwoju w 

oparciu o innowacje i w porozumieniu z tymi podmiotami 
6. Podpisanie pierwszych partnerstw 
7. Uruchomienie zintegrowanej informacji o możliwościach finansowania działań innowacyjnych 
8. Porozumienie z Urzędem Statystycznym w Poznaniu i innymi jednostkami zbierającymi dane na poziomie regionalnym w zakresie wymiany 

danych 
9. Powołanie zespołu projektowego wdrażającego i rozwijającego system monitorowania 
10. Zakończenie pierwszego Foresightu dla Wielkopolski 

 

2013 
 

1. Ocena i certyfikacja usług podmiotów systemu innowacji (kontynuowana corocznie) 
2. Regularne rozbudowywanie i uzupełnianie tematycznej bazy dobrych praktyk 
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3. Działania promocyjne ukierunkowane na rozwijanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych wśród mieszkańców regionu 
4. Dalsza rozbudowa portalu internetowego 
5. Uruchomienie pilotażowych usług doradczych dla przedsiębiorstw 
6. Podsumowanie efektów pierwszych partnerstw 
7. Promocja instytucji partnerstw, objęcie partnerstwami kluczowych aktorów systemu innowacji 
8. Dopasowanie systemu finansowania działalności innowacyjnej do rzeczywistych potrzeb podmiotów systemu innowacji  
9. Uruchomienie Regionalnego Obserwatorium Innowacji i Rozwoju Regionu jako jednostki instytucji wdrażającej 
10. Przeprowadzenie pierwszego mierzenia innowacyjności regionu wg nowej metodologii 

 

 
PROGRAM: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

2011 

 
1. Opracowanie i udostępnienie modelu samooceny przedsiębiorstw (wersja elektroniczna i „do druku”) 
2. Opracowanie struktury bazy danych dobrych praktyk oraz procedur i narzędzi zbierania informacji 
3. Włączenie powyższych (moduły samooceny i dobrych praktyk) w portal innowacji 
4. Włączenie w prowadzone działania zasady dialogu z przedsiębiorstwami  w celu identyfikacji ich potrzeb  

 

2012 

 
1. Promocja i rozpowszechnienie modelu samooceny 
2. Udostępnienie przedsiębiorstwom pilotażowych usług informacyjnych pozwalających na uzyskanie informacji dotyczącej oferty podmiotów 

systemu innowacji 
3. Rekrutacja i szkolenia dla kadry trenerów przygotowujących przedsiębiorców do nowego modelu działania na rynku 
4. Przygotowanie pakietów szkoleniowych (materiały wykładowe, metodyka kształcenia, studia przypadków, zadania i testy) 
5. Plan aktywności szkoleniowej (dobór podmiotów do szkolenia) oraz szkolenia pilotażowe 
6. Monitoring szkoleń – założenia ewaluacyjne 
7. Przygotowanie założeń rozwijania sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami i pozostałymi podmiotami 

systemu (dynamiczne łańcuchy wartości, sieci biznesowe, grupy i zespoły współpracy, porozumienia branżowe, regionalne, zadaniowe, 
klastry, itp.) 
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8. Działania prowadzące do zwiększenia wykorzystania zaawansowanych funkcji Internetu przez przedsiębiorstwa 
9. Wsparcie zainteresowanych grup przedsiębiorstw, które przeszły szkolenia w dalszych działaniach związanych z poprawą innowacyjności 

lub internacjonalizacją 
10. Włączenie przedsiębiorstw objętych szkoleniami lub wsparciem w proces dialogu 

2013 

 
1. Przeprowadzenie analizy danych pozyskanych z modułów samooceny pod katem zakresu niezbędnego wsparcia 
2. Udostępnienie przedsiębiorstwom pilotażowych usług doradczych pozwalających na głęboką diagnozę ich potrzeb 
3. Szkolenia zasadnicze 
4. Badania skuteczności procesu szkoleniowego 
5. Wnioskowanie i rekomendacje do zmian 
6. Weryfikacja planów i metodyki szkolenia 
7. Opracowanie metod promocji, finansowania i stosowania elektronicznego podpisu jako podstawowego narzędzia identyfikacji/weryfikacji 

przedsiębiorstw 
8. Wybór standardu opisu informacji biznesowych w Wielkopolsce 
9. Prezentacja postępów w zakresie wdrażania w regionie planu działań dotyczącego przedsiębiorstw i korzyści z tego płynących 
10. Działania prowadzące do zwiększenia wykorzystania zaawansowanych funkcji Internetu przez przedsiębiorstwa 
11. Wsparcie zainteresowanych grup przedsiębiorstw, które przeszły szkolenia w dalszych działaniach związanych z poprawą innowacyjności 

lub internacjonalizacją 
12. Włączenie kolejnych grup przedsiębiorstw objętych szkoleniami lub wsparciem w proces dialogu 

 
 

 
PROGRAM: SKUTECZNE INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 
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2011 
1. Baza danych instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce (w ramach zbierania oferty podmiotów systemu – działanie oddolne) 
2. Identyfikacja potrzeb w zakresie tworzenia niezbędnej infrastruktury innowacyjnej (w ramach dialogu z przedsiębiorstwami i samorządami) 
3. Wsparcie subregionalnego centrum zaawansowanych technologii jako inicjatywy modelowej w zakresie infrastruktury innowacyjnej 

2012 

 
1. Narzędzie analizy/oceny usług IOB wg uzgodnionych kryteriów, np. efektywności ilościowej i finansowej a także dostępności przestrzennej 

(także dzięki powiązaniu z zewnętrznymi projektami, np. Scinnopoli oraz w ramach szerokiej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu) 
2. Podjęcie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu w celu konstrukcji usług odpowiadających potrzebom firm  
3. Aktywne wsparcie subregionów w zakresie tworzenia niezbędnej oraz korzystania z istniejącej infrastruktury innowacyjnej 
4. Inwentaryzacja zasobów jednostek naukowo-badawczych do współpracy z otoczeniem (w tym z gospodarką)  
5. Projekt pilotażowy Efektywne usługi instytucji otoczenia biznesu: Opracowanie systemu certyfikacji usług (podział na grupy, analiza 

oferowanych usług pod kątem źródła finansowania – publiczne a komercyjne) dla sektora nauki i przedsiębiorstw 
6. Projekt pilotażowy Brokerzy technologii: łączenie popytu z podażą, przygotowanie programu działalności brokerskiej: Kryteria dostępu 

do projektu (dla kandydatów), metodyka kształcenia i zakres merytoryczny szkoleń 
7. Projekt pilotażowy Subregionalne punkty kontaktowe: Grupa robocza, Schemat organizacyjny, kryteria dostępu 

2013 

 

1. Aktywne wsparcie w zakresie tworzenia niezbędnej i korzystania z istniejącej infrastruktury innowacyjnej  

2. Inwentaryzacja i segmentacja zasobów jednostek naukowo-badawczych do współpracy z otoczeniem (w tym z gospodarką)  

3. Projekt pilotażowy Efektywne usługi instytucji otoczenia biznesu: Metodyka oceny jakości świadczonych (w ramach bliskiej współpracy z 
instytucjami otoczenia biznesu), konstrukcja modelu „idealnych”/pożądanych usług, metodyka i schemat finansowania nowych usług. 
Początek certyfikacji 

4. Projekt pilotażowy Brokerzy technologii: Schemat finansowania działalności brokerskiej, rekrutacja i początek szkoleń 

5. Projekt pilotażowy Subregionalne punkty kontaktowe: Wybór partnerów do realizacji projektu, określenie standardów działania, pierwsze 
testy struktury działania (np. jeden podmiot) 
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PROGRAM: WSPÓŁPRACA NAUKI Z GOSPODARKĄ 

 

2011 

 
1. Zebranie danych o zasobach jednostek naukowo-badawczych (w ramach zbierania oferty podmiotów systemu – działanie oddolne) 
2. Stworzenie i uruchomienie bazy dobrych praktyk zarządzania sektorem nauki i współpracy nauka-gospodarka  ( w ramach inicjatywy 

oddolnej) 
3. Promocja jednostek naukowo-badawczych oraz pracowników współpracujących z przedsiębiorstwami celem podnoszenie ich rangi i 

wizerunku  
4. Program preinkubacji działalności innowacyjnej 
5. Popularyzacja sektora nauki oraz wyników badań w społeczeństwie oraz w ramach Regionalnego Systemu Innowacji 
6. Wspieranie współpracy jednostek naukowo-badawczych z kluczowymi aktorami Regionalnego Systemu Innowacji, szczególnie zaś 

instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami 
 

2012 

 
1. Wprowadzenie systemów motywujących do podejmowania działalności w zakresie przedsiębiorczości akademickiej 

2. Stymulowanie i wspieranie JNB w zakresie inwentaryzacji zasobów intelektualnych i infrastrukturalnych 

3. Przygotowanie i realizacja programu wspierania i promocji przedsiębiorczości akademickiej 

4. Wymiana personelu między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz promowanie prac rozwiązujących problemy w 
przedsiębiorstwie  

5. Stymulowanie do prowadzenia badań, w których Wielkopolska ma szansę zostać liderem krajowym i dopasowanych do potrzeb gospodarki 
regionalnej 

6. Tworzenie regulaminów ułatwiających współpracę nauki z gospodarką 
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7. Zatrudnianie czasowe wybitnych naukowców zagranicznych 

8. Kontynuacja działań popularyzacyjnych oraz inicjatyw typu citizen science wspierających uspołecznienie nauki 

9. Wzmacnianie istniejących punktów pierwszego kontaktu, centrów innowacji i transferu technologii przy uczelniach i innych jednostkach 
naukowych 

2013 

 

1. Kształtowanie umiejętności menedżerskich w nauce  

2. Cykliczne badania przedsiębiorstw regionalnych oraz prognozowanie zapotrzebowania na pracowników i informowanie o tym instytucji 
edukacyjnych  

3. Opracowywanie programów edukacyjnych i szkoleniowych odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw (Rada gospodarcza)  

4. Rozpoczęcie tworzenia Wielkopolskiej Platformy Badawczej, uruchomienie publikacji typu open access  

5. Staże zagraniczne pracowników naukowo-badawczych w wiodących jednostkach na świecie 

6. Zachęcanie do udziału w międzynarodowych projektach badawczych poprzez wspieranie procesu aplikacyjnego, wspieranie finansowe 
części badań, zatrudnienia dodatkowego zaplecza kadrowego dla najbardziej aktywnych 

7. Opracowanie zasad udostępniania zasobów intelektualnych i infrastrukturalnych innym podmiotom systemu innowacji 

8. Skatalogowanie informacji o intelektualnych i infrastrukturalnych zasobach jednostek naukowo-badawczych 

9. Wspieranie lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej zwiększającej potencjał innowacyjny Wielkopolski 

10. Wzmacnianie istniejących oraz tworzenie nowych  punktów pierwszego kontaktu, centrów innowacji i transferu technologii przy uczelniach 
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i innych jednostkach naukowych 

 

 
PROGRAM: EDUKACJA DLA INNOWACJI 

 

2011 

 
1. Stworzenie i uruchomienie bazy dobrych praktyk edukacyjnych (w ramach zbierania oferty oddolnej) 
2. Kształcenie zawodowe: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania oraz Partnerski Związek Nauki i Postępu (Realizacja przez 

Departament Edukacji) 
3. Warsztaty kształtujące postawy kreatywne dla różnych poziomów edukacji 

 

2012 

 
1.      Promocja innowacji edukacyjnych, stałe uzupełnianie bazy dobrych praktyk 
2.     Kontynuacja monitorowania sytuacji na rynku pracy oraz kształcenia protechnologicznego 
1. Kontynuacja warsztatów kształtujących postawy kreatywne 
2. Opracowanie, we współpracy z sektorem edukacji, bloków treści kreatywnych w zajęciach szkolnych i przedszkolnych 
3. Wprowadzenie treści ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności pracy w grupie w całym cyklu nauczania, w tym współpraca w kreacji - 

pilotaż 
4. Promocja nauczania w środowiskach wirtualnych (grywalizacja, e-learning) 

5. Wparcie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, szczególnie w zakresie umiejętności niezbędnych na rynku pracy 

6. Wsparcie wykorzystania Internetu przez gospodarstwa domowe 

2013 

 

1. Stworzenie dobrych praktyk w zakresie zarządzania oświatą 
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2. Badanie przedsiębiorczości i kreatywności dzieci i młodzieży w Wielkopolsce 

3. Rozpoczęcie projektu e-szkoły 

4. Opracowanie projektu pracowni innowacji i kreatywności  

5. Kontynuacja warsztatów kształtujących postawy kreatywne 

6. Kontynuacja monitorowania sytuacji na rynku pracy oraz kształcenia protechnologicznego 

7. Promowanie kształcenia gimnazjalnego i średniego opartego o wieloprzedmiotowe grupy projektowe 

8. Wprowadzenie treści ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności pracy w grupie w całym cyklu, w tym współpraca w kreacji - kontynuacja 

9. Stałe wsparcie metodologiczne dla nauczycieli w zakresie kreatywnych treści w nauczaniu 

10. Wsparcie wykorzystania Internetu przez gospodarstwa domowe 

11. Uruchomienie mechanizmu składania zamówień przez przedsiębiorstwa na kształcenie zawodowe i ustawiczne w określonych 
specjalnościach 

 

 
PROGRAM: PROINNOWACYJNY SAMORZĄD LOKALNY 

 

2011 

 
1. Wsparcie samorządów lokalnych w tworzeniu polityki innowacyjnej na poziomie lokalnym, w tym w zakresie optymalizacji decyzji i 

zarządzania zasobami  
2. Stworzenie i uruchomienie bazy dobrych praktyk innowacyjnych w samorządzie lokalnym (zebranie inicjatyw oddolnych) 
3. Promocja modelu rozwoju w oparciu o innowacje 
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4. Zagospodarowanie przestrzenne wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną (sektory kreatywne w przestrzeni publicznej) 
5. Wsparcie budowania specjalizacji gospodarczej w subregionach: klaster turystyczny w subregionie pilskim 
6. Wsparcie tworzenia wyspecjalizowanej infrastruktury innowacyjnej w subregionach: centrum zaawansowanych technologii w subregionie 

kaliskim 
 

2012 

 
1. Kontynuacja wsparcia samorządów lokalnych w tworzeniu polityki innowacyjnej na poziomie lokalnym, w tym w zakresie optymalizacji 

decyzji i zarządzania zasobami oraz kształtowania warunków wzmacniających innowacyjność i konkurencyjność na bazie specjalizacji 
gospodarczej 

2. Rozwój bazy dobrych praktyk innowacyjnych w samorządzie lokalnym  
3. Stworzenie grup roboczych poświęconych lokalnej polityce innowacyjnej na bazie współpracy zainteresowanych samorządów 
4. Wsparcie tworzenia wyspecjalizowanej infrastruktury innowacyjnej w subregionach 
5. Wsparcie działań z zakresu podnoszenia sprawności instytucjonalnej w samorządach lokalnych 
6. Kontynuacja wsparcia budowania specjalizacji gospodarczej w subregionach 

 

2013 

 

1. Stworzenie i udostępnienie arkusza samooceny w zakresie lokalnej polityki innowacyjnej oraz sprawności instytucjonalnej 

2. Wsparcie samorządów w zakresie zarządzania lokalnymi systemami innowacji 

3. Uruchomienie programów wsparcia w zakresie inicjatyw podejmowanych przez grupy robocze 

4. Zapewnienie samorządom usług doradczych w zakresie tworzenia lokalnej polityki innowacyjnej przez Instytucję Wdrażającą 

5. Wsparcie samorządów w zakresie wiedzy i umiejętności kształtowania lokalizacji gospodarczych atrakcyjnych w gospodarce opartej na 
wiedzy i określania profilu pożądanego inwestora 

6. Kontynuacja wsparcia działań z zakresu podnoszenia sprawności instytucjonalnej w samorządach lokalnych 
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