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WPROWADZENIE – KONTEKST 

Innowacyjność, choć pozornie „modna” na świecie dopiero od kilku bądź kilkunastu 
lat, trwale wpisuje się w historię gospodarczą terenów należących obecnie do woje-
wództwa śląskiego co najmniej od XIX stulecia. Wtedy to, wraz z kolejnymi etapami 
rewolucji przemysłowej, w ośrodkach miejskich każdego z czterech dzisiejszych subre-
gionów powstały silne struktury gospodarcze, tworzące potencjał egzogeniczny tychże 
terytoriów. Ich znaczenie w gospodarce, połączone z rozwojem kapitału ludzkiego i tra-
dycji przemysłowych, pozwoliły przetrwać obie wojny światowe i de facto utworzyć 
zręby powojennej gospodarki Polski. Jakkolwiek nie oceniać funkcjonowania gospodarki 
centralnie planowanej, trzeba mieć na uwadze, że ze względu na silną (może zbyt silną) 
industrializację obecnych terenów województwa śląskiego, mimo wszystko nie została 
zaniedbana kultura techniczna na tych ziemiach, a wokół wiodących gałęzi przemysło-
wych powstały liczne instytucje sektora badawczo-rozwojowego. 

Transformacja systemowa uruchomiła w regionie wielkiej skali procesy transfor-
macji gospodarczej. Upadkom i przekształceniom dużych fi rm towarzyszyło poszu-
kiwanie nowych ścieżek rozwoju wielu branż oraz eksplozja zachowań przedsiębior-
czych. Wiele z zainicjowanych wtedy przedsięwzięć nie wytrzymało próby rynku, 
ale jednocześnie sporo z nich potwierdziło otwartość mieszkańców regionu – mene-
dżerów i właścicieli fi rm – na zmianę, a także ich gotowość do podejmowania wyzwań 
i myślenia innowacyjnego. Kiedy w latach 2001-2003 tworzono w województwie 
śląskim pionierską w Polsce regionalną strategię innowacji „RIS Silesia”, można było 
odczuć, że liczne przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, ale także instytucje otoczenia 
biznesu i samorządy, dobrze wykorzystały pierwsze lata transformacji oraz rozumiały 
wyzwania związane z globalizacją i światową konkurencją. W rok, dwa lata później 
do Polski zaczęły szerokim strumieniem napływać fundusze europejskie, a wśród nich 
te, którymi w różny sposób wzmacniano potencjał innowacyjny gospodarki. Podmioty 
z województwa śląskiego nie zaniedbały szans z tym związanych.

Jednocześnie w powszechnej świadomości aktorów rozwoju województwa ślą-
skiego pojawiło się rozumienie, że po czasach „dzikiej” industrializacji i po czasach 
restrukturyzacji nadszedł czas na politykę innowacyjną regionu. Pierwszym krokiem 
do jej realizacji było wspomniane wcześniej stworzenie „RIS Silesia”. Następnie 
w latach 2004-2007 podejmowano (fi nansowane w większości ze środków fundu-
szy strukturalnych) działania systemowe i indywidualne ukierunkowane na tworzenie 
regionalnego systemu innowacji. Charakterystyczne stało się, że jak chyba w żadnym 
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innym polskim regionie, za działaniami tymi wspólnie stanęły władze regionalne, 
lokalne oraz szerokie grono fi rm, instytucji sektora badawczo-rozwojowego i oto-
czenia biznesu; powiązane sieciowo i wchodzące w różnorakie interakcje w ramach 
tak zwanego „Regionalnego Forum Innowacji”. Wraz z wejściem w życie nowej per-
spektywy fi nansowej UE i związanych z tym nowych rozstrzygnięć o alokacji fundu-
szy europejskich, w województwie śląskim pojawiły się nowe możliwości kreowania 
przez władze regionalne przedsięwzięć systemowych oraz wspierania indywidualnych 
projektów realizowanych przez aktorów regionalnego systemu innowacji. 

Niestety w tym samym czasie nad światową gospodarką zawisło widmo recesji, a w dys-
kusjach o kształcie polityki Unii Europejskiej po roku 2013 nacisk na innowacje został 
niejako wyparty (lub pozostawiony w tle) przez nacisk na zmierzenie się z wyzwaniami: 
globalizacyjnym, demografi cznym, klimatycznym i energetycznym.20 Oznacza to, że:

• przedsiębiorstwa z regionu oraz powiązana z nimi sfera badawczo-rozwojowa 
muszą stawić czoła nowej sytuacji na rynkach krajowych i międzynarodowych, 
poszukując w interakcjach z otoczeniem możliwości kreowania nowych wartości;

• władze regionalne muszą zmierzyć się z podjęciem istotnej decyzji o zało-
żeniach polityki innowacyjnej regionu w nadchodzących latach i kompozycji 
portfela instrumentów tejże polityki.

Powyższe uwarunkowania stały się kanwą rozważań w niniejszym artykule.

OD INNOWACYJNOŚCI DO REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI

Opisywanie i rekomendowanie regionalnej polityki innowacyjnej województwa ślą-
skiego wymaga zrozumienia powiązań pomiędzy pojęciami innowacji, środowisk 
innowacyjnych i regionalnego systemu innowacji [RSI].

Kanonem dla współczesnego opisywania innowacji stał się tzw. „Podręcznik Oslo” 
wydawany przez OECD. Innowację defi niuje się w nim jako: „wdrożenie nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody 
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 
miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaist-
nienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organiza-
cyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla fi rmy. Zalicza się tu produkty, procesy 
i metody, które dana fi rma opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone 
od innych fi rm lub podmiotów”.21 Innych defi nicji innowacji nie brakuje w literaturze, 
jednak defi niowanie pojęcia nie jest istotą tego opracowania. Kluczowe jest podkre-
ślenie faktu, że innowacja jest przynależna pojedynczemu podmiotowi (lub określonej 
grupie) i powoduje przyrost wartości w jednej z dziedzin jego (jej) funkcjonowania.

W aspekcie rozwoju gospodarczego miast i regionów znaczenia nabiera nie tylko 
prosta „suma innowacji” tworzonych w fi rmach, ale przede wszystkim powiązania między 
partnerami biznesowymi oraz naukowymi, które pozwalają na generowanie innowacji 

20 Por. np. Regions 2020. An Assessment of Future Challenges For EU Regions. Commission Staff  Working 
Document, SEC(2008), Komisja Europejska, Bruksela, 2008.

21 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [oraz] Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, 
2005 [polskie wydanie 2008].



29ŚLĄSKIE STUDIA REGIONALNE

oraz regionalne „zakorzenienie” tychże powiązań i procesów. Europejska Grupa Badaw-
cza Środowisk Innowacyjnych – GREMI proponuje wyjaśnianie interakcji fi rm z terytorium 
za pomocą koncepcji środowisk innowacyjnych (innovative milieus)22. Za pierwszą hipo-
tezę dotyczącą tejże koncepcji uważa się zgłoszoną w podsumowaniu studiów teore-
tycznych i empirycznych tzw. GREMI I przez Philippe Aydalota uwagę, iż istnieje „coś”, 
będące cechą regionów, co pozwala wyjaśniać, dlaczego pewne regiony są bardziej 
dynamiczne od pozostałych.23 To „coś” było w kolejnych etapach prac GREMI opisywane 
przez pryzmat: zasobów i interakcji dostępnych dla fi rm w ich regionie i poza nim 
w procesie innowacji24; innowacyjnych sieci współpracy i ich aspektu przestrzennego25 
oraz studiów komparatywnych nad trajektoriami rozwojowymi regionów o dominacji 
tego samego sektora gospodarczego26. Cykl prac GREMI doprowadził do dookreślenia 
szeregu czynników charakteryzujących relacje między fi rmami, a terytorium – przecho-
dząc od „coś” Philippe Aydalota do ustrukturalizowanej koncepcji środowisk innowacyj-
nych. Środowiska innowacyjne wg GREMI są określone za pomocą trzech osi (rys. 1):

• zmian technologicznych,
• mechanizmów organizacyjnych,
• roli terytorium. 
Taka kompozycja, zdaniem 

autorów, gwarantuje, że koncepcja 
środowisk innowacyjnych integruje 
różnorakie koncepcje naukowe i staje 
się syntetycznym narzędziem analitycz-
nym pozwalającym na rozumienie pro-
cesów gospodarczych zachodzących 
na terytorium z uwzględnieniem 
pełnego spektrum aspektów: społecz-
nych, geografi cznych, technologicznych, 
ekonomicznych i organizacyjnych.

Oś zmian technologicznych odnosi 
się do roli technologii i innowacyjności 
w systemach ekonomicznych. Wskaź-
niki związane z tymi czynnikami nie są 
jednak ograniczane do nakładów na 
badania i ilości zgłaszanych patentów. 
Innowacyjność traktowana jest jako 
narzędzie do budowania przewagi 

22 O. Crevoisier (2004) The Innovative Milieus Approach: Toward a Territorialized Understanding of the 
Economy? Economic Geography 80(4), ss. 367-379.

23 Milieux innovateurs en Europe, red. P. Aydalot, GREMI, Paris, 1986 [za:] O. Crevoisier, op. cit.
24 Enterprises innovatrices et développement territorial, red. D. Maillat, J.C. Perrin, GREMI EDES, Neuchâ-

tel, 1992 [za:] O. Crevoisier, op. cit.
25 Réseaux d’innovation et milieux innovateurs: Un pari pour le développement regional, red. D. Maillat, 

M. Quévit, L. Senn, GREMI EDES, Neuchâtel, 1993 [za:] O. Crevoisier, op. cit.
26 The dynamics of innovative regions. The GREMI approach, red. R. Ratti, A. Bramanti, R. Gordon, Alder-

shot, Ashgate, 1997 [za:] O. Crevoisier, op. cit.

Rysunek 1. Koncepcja środowisk innowacyjnych 
wg GREMI

Źródło: O. Crevoisier, The Innovative Milieus Approach: 
Toward a Territorialized Understanding of the Economy?, 
Economic Geography 80(4): 367-379, 2004.
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konkurencyjnej regionów – w postrzeganiu GREMI, szczególnie istotne dla regio-
nów europejskich tracących swoją pozycję konkurencyjną w globalizującej się gospo-
darce. Innowacja obejmuje każdy obszar funkcjonowania fi rm i jest efektem mobili-
zacji zasobów i umiejętności dostępnych wewnątrz fi rm, jak i w ich otoczeniu. Stąd 
też wnioskować można, że zbiór fi rm funkcjonujących na danym terytorium, 
aby utrzymać swoją zdolność innowacyjną musi „zakorzeniać” się w środowisku inno-
wacyjnym, otwierając się na współpracę i uczenie się. 

Oś mechanizmów organizacyjnych odnosi się do tego, w jaki sposób fi rmy zlo-
kalizowane na tym samym terytorium organizują relacje między sobą. Firma „wcho-
dząca” w środowisko innowacyjne nie czyni tego poprzez „administracyjne zaistnie-
nie”, ale poprzez wejście w układ relacji biznesowych i parabiznesowych, nie tylko 
w logice dostawca-odbiorca, ale także w dużo szerszym kontekście „zakorzeniania” 
się w terytorium i budowania z nim trwałych relacji prowadzących do powstawania 
sieci współpracy, aliansów, podejmowania decyzji z pogranicza konkurowania i współ-
pracy. Mechanizmy organizacyjne są zdaniem naukowców z grupy GREMI istotnym 
elementem wiążącym logikę funkcjonalną z logiką terytorialną w fi rmach. Stąd też, 
z punktu widzenia procesów „zakorzeniania” fi rm, odgrywają nadzwyczaj istotną 
rolę, gdyż wpływają na: zachowania na rynku pracy, powstawanie komplementarnych 
dóbr i usług, przeobrażenia w modelu konkurowania, czy wreszcie wyraźne wyod-
rębnianie lokalnego środowiska od jego otoczenia za pomocą układu relacji. Ostat-
nia z wymienionych cech jest niebagatelna z punktu widzenia budowania przewagi 
konkurencyjnej terytorium. Jest ona bowiem egzemplifi kacją koncepcji kapitału spo-
łecznego, jako siły napędowej rozwoju gospodarczego terytorium, w szczególności 
zaś takich składowych kapitału społecznego, jak kapitał norm i kapitał instytucjonalny.27

Oś roli terytorium, za punkt wyjścia przyjmuje tezę, iż innowacja nie pojawia się w prze-
strzeni w równomierny sposób. Wobec powyższego w „paradygmacie terytorialnym” 
GREMI zwraca się uwagę na to zróżnicowanie i podkreśla, że terytorium, jako forma zor-
ganizowania przestrzeni, może generować zasoby (np. know-how, umiejętności, kapitał) 
oraz aktorów (np. fi rmy, innowatorów, naukowców, instytucje wsparcia), którzy są nie-
zbędni w procesie innowacji. Doświadczenia GREMI wskazują, że know-how jest specy-
fi cznym zasobem, w wielu sytuacjach charakterystycznym dla danego terytorium, który 
ulega ciągłym przeobrażeniom i regeneracji w procesach gospodarczych zachodzących 
na tym terytorium. Know-how nie jest wobec tego zasobem historycznie nagromadzo-
nym, lecz ma zawsze charakter bieżący i aktualny. Wspomniane powyżej procesy gospo-
darcze, w których łączą się zasoby i umiejętności nagromadzone w terytorium pozwalają 
środowisku innowacyjnemu odpowiadać na wyzwania wynikające ze zmian rynkowych 
i technologicznych. Wobec tego, terytorium w koncepcji środowisk innowacyjnych 
należy rozumieć jako zorganizowanie przestrzenne fi rm, organizacji i społeczności lokal-
nej w procesie rozwoju gospodarczego. W konsekwencji – jak podaje Olivier Crevoisier28 
– koncepcja ta podkreśla znaczenie dwóch przeciwności: bliskości (proximity) i oddalenia 
(distance). To, co jest bliskie (dostępne wewnątrz środowiska innowacyjnego) jest:

27 por. M. Baron, Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości 
[w:] Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej 
(red. A. Klasik) Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.

28 O. Crevoisier, op. cit.
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• inne (np. specyfi czne know-how) lub
• lepiej znane lub
• mobilizowane, zestawiane, aktywizowane w inny sposób;

niż to, co znajduje się w oddaleniu (poza środowiskiem innowacyjnym). Oczywiste 
jest, że relacji bliskość-oddalenie nie można postrzegać jedynie w perspektywie odle-
głości fi zycznej. Jednakże można na podstawie tejże relacji wytyczyć „obszar” śro-
dowiska innowacyjnego. Obszar tegoż środowiska innowacyjnego zawiera w sobie 
elementy wspólnej przestrzeni fi zycznej, przestrzeni instytucjonalnej oraz przestrzeni 
kognitywnej. „Zakorzenienie” w terytorium poprzez środowisko innowacyjności daje 
gwarancję bliskości fi zycznej, współdzielenia norm i wartości oraz minimalizowania 
ryzyka związanego z niepewnością. Jednocześnie fenomen środowiska innowacyjnego 
polega również na tym, że czerpiąc z terytorium aktorzy jednocześnie ubogacają je, 
biorąc udział w tworzeniu wiedzy, regeneracji zasobów czy też umacnianiu więzi. 

Naukowcy reprezentujący GREMI podkreślają, że istotne dla rozumienia i wykorzy-
stywania ich koncepcji środowisk innowacyjnych jest równorzędne traktowanie trzech 
wymienionych powyżej osi. Analiza środowisk innowacyjnych musi być prowadzona 
równolegle we wszystkich trzech aspektach, bez ich hierarchizacji. W przeciwieństwie 
do teorii geografi cznych lub ekonomicznych, w których przestrzeń lub dynamika prze-
mysłowa wysuwają się do roli wiodącej i są traktowane, jako oddziałujące na inne 
parametry; w koncepcji środowisk innowacyjnych zmiany technologiczne, mechani-
zmy organizacyjne oraz rola terytorium są uznawane za ontologicznie równe.

Z kolei koncepcja RSI wyrosła z przenikania się trzech nurtów w ekonomii regio-
nalnej. Pierwszym z nich, chronologicznie najstarszym, jest stopniowe wzmacnianie 
znaczenia regionów w powojennych narodowych systemach innowacji (rozwoju 
technologicznego), potęgowane w Europie przez przydawanie znaczenia i dostęp-
nych środków fi nansowych wspólnotowej polityce regionalnej i naukowej. Drugim 
nurtem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej obszarów o wysokim poziomie innowa-
cyjności, rozumianych jako obszarów, na których z większą niż gdzie indziej częstotli-
wością tworzone są nowe rozwiązania technologiczne, komercjalizowane następnie 
na rynkach ponadregionalnych. Za nurt trzeci można przyjąć próby instytucjonalizacji 
i kreacji „zjawisk” takich jak środowiska innowacyjne czy klastry.29,30,31,32

Za RSI powszechnie uznaje się zbiór zachodzących na siebie interesów publicznych 
i prywatnych, organizacji, które działają w ramach organizacyjnych i instytucjonalnych 
układów i relacji prowadzących do generowania, używania oraz rozpowszechniania 
wiedzy. Połączenie ujęcia systemowego z tezą o pozytywnej zależności dynamiki pro-
cesów innowacyjnych od synergii w skali regionalnej, prowadzi do podstawowego 

29 B.A. Lundvall, National Business Systems and National Systems of Innovation, Int. Studies of Mgt. 
& Org., vol. 29, no.2, Summer, 1999, ss. 60-77.

30 J.A. Héraud, Regional Innovation Systems and European Research Policy: Convergence or Misunder-
standing? European Planning Studies, Vol. 11, No. 1, 2003.

31 R. Roberts, Issues in Modelling Innovation Intense Environments: The Importance of the Historical 
and Cultural Context, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 17, No. 4, December 2005, 
ss. 477-495.

32 M. Laranja, Innovation systems as regional policy frameworks: the case of Lisbon and Tagus Valley, 
Science and Public Policy, volume 31, number 4, August 2004, ss. 313-327.
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dla koncepcji RSI stwierdzenia, że region (w domyśle region delimitowany katego-
riami ekonomicznymi) stanowi primus locus innowacji.33 

Wieloletni menedżer przedsięwzięć proinnowacyjnych w województwie śląskim 
Luk Palmen opisuje z kolei, że „Regionalny System Innowacji odnosi się do całości 
interakcji, które odbywają się na rzecz rozwoju innowacji w otoczeniu gospodarczym 
i naukowym. Interakcje te mogą przebiegać skuteczniej dzięki stosowaniu nowocze-
snych narzędzi takich jak: klastry, centra zaawansowanych technologii oraz platformy 
technologiczne. W regionie tworzone są możliwości dla swobodnego kontaktowania 
się, efektywnego inicjowania nowych projektów badawczych i biznesowych, a także 
wdrażania nowych rozwiązań innowacyjnych na rynku krajowym i rynkach zagra-
nicznych. Nie można określić jednego uniwersalnego modelu regionalnego systemu 
innowacji. Można natomiast stwierdzić, że jest to przede wszystkim elastyczny, regio-
nalny socjoekonomiczny układ, o szerokich powiązaniach, który stosownie do specy-
fi ki lokalnego/regionalnego rynku, jest w stanie wykorzystać lokalne zasoby i atrybuty 
determinujące procesy produkcyjne, produkty oraz usługi”.34 

Mając na uwadze powyższe rozważania uznać można, że od strony koncepcyj-
nej polityka innowacyjna województwa śląskiego powinna mieć na celu utworzenie 
RSI. Jego skuteczność i efektywność osiągnąć można będzie jedynie dzięki istnieją-
cym i konsekwentnie wzmacnianym środowiskom innowacyjnym w regionie. Odpo-
wiednio dla tychże środowisk należy z kolei umiejętnie dopasowywać instrumenty 
polityki oraz przedsięwzięcia, które zdynamizują generowanie innowacji. Szczegó-
łowe rozstrzygnięcia w tym zakresie znajdują się w obecnej regionalnej strategii 
innowacji i wynikających z niej dokumentach, a także powinny znaleźć się w ich 
przyszłych aktualizacjach. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zasygnalizowane 
wcześniej zagadnienie delimitacji regionu. Polityka innowacyjna województwa ślą-
skiego jest bowiem pojęciem odnoszącym się ze swej natury do regionu w jego gra-
nicach administracyjnych, natomiast nie może ona istnieć w oderwaniu od myślenia 
kategorią regionów ekonomicznych. Zagadnienie to zostanie rozwinięte w kolejnej 
części.

RAMY STRATEGICZNE RSI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jak zostało to już wcześniej wspomniane, najistotniejszą deklaracją strategiczną 
związaną z polityką innowacyjną województwa śląskiego jest przyjęta przez Sejmik 
Województwa Śląskiego w 2003 roku „Regionalna Strategia Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2003-2013”, opracowana w ramach projektu „RIS Silesia”, dofi -
nansowanego przez Komisję Europejską ze środków 5. Programu Ramowego UE. 
Dla tejże strategii Zarząd Województwa Śląskiego opracował w 2005 roku „Program 
Wykonawczy 2005-2008”. Aktualnie (czerwiec 2009) trwają prace nad opracowa-
niem programu wykonawczego na lata 2009-2010.

33 P. De Bruijn, A. Lagendijk, Regional Innovation Systems in the Lisbon Strategy, European Planning 
Studies, Vol. 13, No. 8, December 2005, str. 1153-1172.

34 L. Palmen (red.), H. Kocek, B. Bartoszek, A. Michalik, A. Kulisz, M. Baron, P. Kordel, B. Świderek, 
Wyobrażenia tworzą rzeczywistość – Śląski System Innowacji, Górnośląska Agencja Przekształceń 
Przedsiębiorstw, Katowice 2007.
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Jednocześnie należy mieć na uwadze, że coraz bliższy staje się koniec perspektywy cza-
sowej obowiązującej regionalnej strategii innowacji, a od czasu jej powstania w gospo-
darce światowej zaszły znaczące zmiany. Stąd też pojawiają się dwie możliwe ścieżki 
postępowania, z których powinno się wybrać jedną do realizacji w najbliższych latach:

• ścieżka aktualizacji regionalnej strategii innowacji, z jednoczesnym wydłuże-
niem jej horyzontu np. do roku 2020 lub 2025 – działania te można podjąć 
w roku 2010, prowadząc prace nad aktualizacją strategii, a zaraz po nich 
nad opracowaniem programu wykonawczego 2010-2013;

• ścieżka opracowania nowej regionalnej strategii innowacji o horyzoncie usta-
lonym na rok 2025 – działania te można podjąć w roku 2011, a w ich konse-
kwencji w roku 2013 przyjąć nową strategię wraz z programem wykonawczym 
na lata 2014-2016.

Polityka innowacyjna znalazła również swoje miejsce w strategii rozwoju woje-
wództwa śląskiego, w szczególności w roboczej (przedstawionej do konsultacji 
społecznych) wersji zaktualizowanego dokumentu strategii „Strategia Rozwoju 
Województwa Śląskiego. Śląskie 2020.”35 Do zagadnień związanych z innowacjami 
i innowacyjnością w szczególny sposób odnoszą się zapisy dotyczące priorytetu I: 
województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie absorbują-
cym technologie.

W tym miejscu należy powrócić do zasygnalizowanych wcześniej zagadnień: 
wielości środowisk innowacyjnych składających się na RSI województwa śląskiego 
oraz rozróżnienia między administracyjną i ekonomiczną delimitacją regionu. Wydaje 
się bowiem, że nie sposób w obecnej sytuacji rekomendować tworzenia i aktualizacji 
dokumentów strategicznych związanych z polityką innowacyjną województwa ślą-
skiego, bez uwzględnienia:

• subregionalnych aspektów ich wdrażania, związanych z różnorodnością środo-
wisk innowacyjnych;

• relacji ekonomicznych z sąsiadującymi regionami, związanych z bliskością fi rm 
i instytucji sektora badań i rozwoju na obszarach „stykowych” oraz wspólnymi 
zainteresowaniami tematycznymi.

Relacje subregionalne uwidoczniły się w szczególny sposób wokół byłych miast 
wojewódzkich, a obecnie miast centralnych subregionów, czyli Bielska-Białej i Często-
chowy. Te silne ośrodki miejskie, będące jednocześnie ośrodkami akademickimi i sie-
dzibami instytucji sektora badań i rozwoju prawdziwie posiadają potencjał ku temu, 
by tworzyć innowacyjne rozwiązania w skali swojego terytorium. Dodatkowo, silnie 
wyróżniająca się tożsamość tychże społeczności wzmacnia tendencje do tworze-
nia własnych, subregionalnych rozwiązań. Podtrzymanie takiej tendencji może mieć 
destruktywny wpływ na kształt RSI. Z drugiej jednak strony, dobrze rozumiane i wyko-
rzystane bliskość geografi czna i wspólnota tożsamości mogą w najbliższych latach 
wpłynąć na ekspansję subregionalnych procesów rozwojowych o dynamice niewspół-
miernie większej niż procesy obejmujące swoim zasięgiem cały region. Z punktu 
widzenia polityki regionu, szybki wzrost tych swego rodzaju „subregionalnych biegu-

35 Wersja elektroniczna umieszczona na witrynie 
 http://www.silesia-region.pl/STRATEGIA/2009/a_strategia_projekt_2009.pdf (dostęp z dnia 15 czerwca 2009)
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nów innowacyjności” prawdopodobnie nie będzie stanowił zagrożenia dla spójności 
województwa śląskiego. Najsłabszy układ subregionalny wytworzył się w subregionie 
zachodnim, czego przyczyn można doszukiwać się w jego najsilniejszych związkach 
z subregionem centralnym, w szczególności z Katowicami i Gliwicami oraz ograniczo-
nym zapleczem badawczo-rozwojowym w subregionie.36

Mając na uwadze wyłaniające się regiony ekonomiczne należy w szczególny 
sposób poddać analizie dynamikę procesów innowacyjnych w układach:

• górnośląski obszar metropolitalny – krakowski obszar metropolitalny,
• Częstochowa – Łódź,
• Bielsko-Biała – Ostrawa – Żylina,
• Gliwice – Rybnik – Racibórz – Kędzierzyn-Koźle / Opole.

FINANSOWANIE ROZWOJU RSI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Z punktu widzenia wzmacniania RSI województwa śląskiego istotne jest także zro-
zumienie możliwych mechanizmów fi nansowania przedsięwzięć proinnowacyjnych 
i innowacyjnych w regionie. Jesteśmy bowiem świadkami tego, że wraz z pojawianiem 
się kolejnych źródeł fi nansowania i sposobów dystrybucji wsparcia publicznego, coraz 
bardziej w świadomości podmiotów wywodzących się z różnych sektorów i branż bra-
kować zaczyna rozumienia systemowego charakteru i komplementarności tychże źródeł. 
W ekstremalnych sytuacjach prowadzi to do wbrew pozorom dość powszechnych wypa-
czeń takich jak: „innowacji i nauki dotyczy Program Ramowy”, „wsparcia dla fi rm trzeba 
szukać w Regionalnym Programie Operacyjnym, choć trzeba jeszcze udowodnić, że jest 
się innowacyjnym”, „RSI to projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, „musimy założyć klaster aby zdobyć fi nansowa-
nie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, „a gdyby tak wziąć 
wszystkie unijne pieniądze i zrobić wielki fundusz wsparcia innowacji w regionie?”, itd. 

Sprawnie działający RSI cechuje się nie scentralizowanym i administracyjnie zdefi nio-
wanym pakietem fi nansowym, a mnogością możliwości fi nansowania zarówno działań 
systemowych, jak i wsparcia przedsięwzięć indywidualnych. Z kolei środowiska innowa-
cyjne nie tworzą się przez projekt lub projekty, lecz przez dynamikę transakcji zachodzą-
cych między podmiotami. Szczególnie obecnie, w czasach kiedy w kulturze organiza-
cyjnej wielu podmiotów administracji publicznej oraz sektora badawczo-rozwojowego 
na dobre zagościła fi lozofi a „działania przez projekty”, należy podkreślać znaczenie 
komplementarności podejmowanych działań i efektów synergicznych pomiędzy nimi 
zachodzących. Jednocześnie należy budować świadomość tego, iż odbiorcy działań 
projektowych (szczególnie ci wywodzący się z sektora biznesu) nie są de facto zaintere-
sowani samym projektem. Istotny dla nich jest spójny pakiet różnego rodzaju usług, jaki 
oferowany jest w wyniku realizacji dobrze skomponowanego portfela projektów. 

Powyższe postulaty nie są postulatami nowymi, ani zaniedbywanymi. Z punktu widze-
nia programowania alokacji środków (publicznych) są one często wypełniane aż nader 
skrupulatnie. Dbałość o pełną paletę hipotetycznych rozwiązań i ich wzajemną możliwą 

36 Zagadnienie to było m.in. przedmiotem opinii autora dla Śląskiej Rady Innowacji „Komplementarność 
usług wsparcia innowacji w województwie śląskim. Przegląd sytuacji i rekomendacje do Programu 
Wykonawczego 2009-2010.” opracowanej w maju 2009 roku.
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komplementarność prowadzi w większości krajów Unii Europejskiej do powszechnie kry-
tykowanego efektu „poszatkowania” programów operacyjnych. Zmniejsza to bez wątpie-
nia elastyczność stosowania instrumentów polityki innowacyjnej, której to elastyczności 
brak jest szczególnie odczuwalny w czasach dynamicznych zmian gospodarczych. Jednak 
jednocześnie pozwala postawić pytanie o gotowość i umiejętność środowisk regionalnych 
i subregionalnych do prowadzenia montażu fi nansowego na rzecz innowacji. Doświad-
czenie wskazuje bowiem na paradoksalny syndrom tego, że aktorzy RSI oczekują na rzecz 
– wymagającej kreatywności, zaradności i umiejętności nowego łączenia starych i nowych 
zasobów – innowacji dostarczenia przez władze publiczne „podanych na talerzu” goto-
wych rozwiązań spełniających szeroki wachlarz ich artykułowanych i nieartykułowanych 
oczekiwań i roszczeń. Z drugiej strony władze niejednokrotnie ograniczają się do stwo-
rzenia zapisów o komplementarności różnych przewidywanych działań i nie podejmują 
żadnych kroków, aby taką komplementarność inspirować. Przyczynia się to do pogłębia-
nia powszechnie znanych syndromów „innego ministerstwa” lub „nie tego wydziału”.

Uwzględniając powyższe kwestie, za istotne z punktu widzenia kształtowa-
nia RSI województwa śląskiego należy obecnie uznać następujące źródła fi nan-
sowania, pozwalające na tworzenie proinnowacyjnych rozwiązań systemowych 
oraz realizację innowacyjnych przedsięwzięć w fi rmach oraz instytucjach sektora 
badawczo-rozwojowego:

• 7. Program Ramowy Unii Europejskiej,
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
• programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: IniTech, Kreator Innowacyj-

ności oraz Patent PLUS,
• Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Rolę wspierającą przypisać można:
• Programowi Ramowemu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP),
• programom Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Jednocześnie zwrócić należy uwagę na fakt, że większość zarówno programów, 

jak i w konsekwencji środków, posiada swojego dysponenta poza regionem. Władze 
regionalne mogą podejmować decyzje o alokacji jedynie w przypadku Regional-
nego Programu Operacyjnego oraz tzw. komponentu regionalnego Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. W przypadku pozostałych programów możliwości władz 
regionalnych ograniczone są do inspirowania i lobbowania, co jednak absolutnie 
nie oznacza faktu, że interwencje objęte tymi programami nie powinny być elemen-
tem polityki innowacyjnej województwa śląskiego. 

Z zagadnieniem fi nansowania związane są także trzy zjawiska, które w sposób 
znaczący wpływają na politykę innowacyjną województwa śląskiego:

• brak jest jakichkolwiek własnych środków regionalnych innych niż związane 
z Regionalnym Programem Operacyjnym, które tworzyłyby systemowe roz-
wiązania proinnowacyjne (indywidualne decyzje o dofi nansowaniu wybranych 
przedsięwzięć dydaktycznych bądź naukowych z budżetu regionu, choć nie-
wątpliwie cenne, niestety nie spełniają tego kryterium);
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• rola kapitału prywatnego w tworzeniu rozwiązań proinnowacyjnych w woje-
wództwie śląskim (czego nie należy mylić z własnym fi nansowaniem przed-
sięwzięć rozwojowych w fi rmach) jest niezmiernie mała, trudność ta wynika 
jednak nie tylko z kwestii podażowych, ale być może przede wszystkim 
z kwestii popytowych – wciąż bowiem pomysłodawcy i przedsiębiorcy gotowi 
są do absorpcji dotacji, a nie do uczestniczenia w rynku kapitałowym, naj-
większą barierą jest według licznych opinii obawa przed przekazaniem udzia-
łów w przedsięwzięciu inwestorowi zewnętrznemu;

• ponieważ, jak zostało to wskazane powyżej, większość środków pochodzi 
z programów operacyjnych, które negocjowane były na okres do roku 2013, 
elastyczność sposobów wydatkowania tychże środków w skali kraju i regionu 
będzie w najbliższych latach stosunkowo niewielka, nawet przy założeniu, 
że Komisja Europejska ze względu na spowolnienie gospodarcze zezwoli 
na renegocjacje wybranych programów operacyjnych.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU RSI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
W NADCHODZĄCYCH LATACH37

Kształt polityki innowacyjnej województwa śląskiego warunkowany będzie 
w głównej mierze następującymi czynnikami:

• egzogenicznymi;
• profi lem i priorytetami obecnej i przyszłej polityki spójności UE;
• decyzjami dotyczącymi alokacji środków UE na badania naukowe, rozwój tech-

nologiczny i przedsięwzięcia protechnologiczne;
• polityką naukową i technologiczną Polski;
• decyzjami dotyczącymi alokacji środków budżetowych (w tym redystrybucji 
środków UE) na działania proinnowacyjne i innowacyjne;

• lokowaniem przez duże koncerny międzynarodowe swoich centrów badawczo-roz-
wojowych w województwie śląskim lub nawiązywaniem przez nie trwałych relacji 
badawczo-wdrożeniowych z jednostkami sektora badawczo-rozwojowego z regionu;

• endogenicznymi;
• uzgodnieniami dokonanymi w procesach: tworzenia kolejnych programów 

wykonawczych do regionalnej strategii innowacji, aktualizowania strategii 
oraz kreowania map drogowych rozwoju technologii w ramach projektu fore-
sightowego „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju wojewódz-
twa śląskiego” i kolejnych projektów foresightowych realizowanych w regionie;

• zdolnością do wykorzystania istniejącego doświadczenia i zaplecza naukowego 
bazującego na wybranych, tradycyjnych dziedzinach gospodarki, na rzecz 
wdrażania nowych technologii w zakładach przemysłowych zlokalizowanych 
w regionie oraz innych zagłębiach przemysłów tradycyjnych;

37 Większość opisanych w niniejszej części zagadnień jest wynikiem prac autora w projekcie „Kluczowe 
dziedziny polityki spójności w województwie śląskim – pierwsze doświadczenia wdrażania NSS, per-
spektywa 2013+. Regionalne Obserwatorium Polityki Spójności w województwie śląskim”, zrealizo-
wanego w roku 2008 w Akademii Ekonomicznej w Katowicach przez zespół w składzie: prof. Florian 
Kuźnik, dr Bogumił Szczupak, dr Artur Ochojski, mgr Marcin Baron. Szczegółowe raporty z prac 
„Obserwatorium” dostępne są na witrynie internetowej http://www.obserwatorium.ae.katowice.pl.
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• zdolnością do wykreowania 1-2 nisz technologicznych, w których możliwe 
będzie globalne konkurowanie instytucji sektora badawczo-rozwojowego 
oraz biznesu z regionu;

• zaufaniem i gotowością do współpracy – przede wszystkim w układach: 
B+R–B+R oraz B+R–biznes – pozwalającymi jednocześnie na osiągnięcie kon-
sensusu wobec pożądanej kompozycji portfela instrumentów polityki innowa-
cyjnej regionu;

• dynamiką procesów komercjalizacji wiedzy w instytucjach sektora badawczo-
rozwojowego oraz fi rmach zlokalizowanych w regionie;

• decyzjami dotyczącymi ostatecznej alokacji środków na projekty w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W chwili obecnej europejski układ prawny oraz logika przyjętych dziedzin inter-
wencji pozwalają na fi nansowanie przedsięwzięć proinnowacyjnych i innowacyj-
nych ze środków pochodzących z budżetu przeznaczonego na naukę i rozwój tech-
nologiczny, ale też z budżetu przeznaczonego na spójność, co zostało wykazane 
w poprzedniej części pracy. Ponieważ jednak w województwie śląskim dominuje 
absorpcja ze środków polityki spójności, istotne staną się dwie przyszłe decyzje:

• o tym, czy w polityce spójności w latach 2013+ utrzymane bądź poszerzone 
zostaną dziedziny interwencji związane z innowacyjnością,

• o tym, jaka będzie pozycja Polski i województwa śląskiego w przyszłej polityce 
spójności.

W szczególności – jeżeli podjęta zostanie decyzja o prowadzeniu polityki „Europy 
dwóch prędkości” – olbrzymiego znaczenia nabierze to, „w którym miejscu” 
(w oparciu o jakie wskaźniki i na jakim ich poziomie) postawiona zostanie granica 
między tym, co obecnie nazywane jest regionami konwergencji i regionami konkuren-
cyjności. Bowiem uplasowanie się województwa śląskiego w gronie regionów, którym 
nie będą przysługiwać programy ukierunkowane na wzmocnienie globalnej konku-
rencyjności (w tym technologicznej) z jednoczesnym udostępnieniem jedynie środków 
na nadrabianie zapóźnień i korygowanie obciążeń strukturalnych, sprawi że na długie 
lata zablokuje się dynamikę rozwojową tego regionu, sprowadzając go do pełnienia 
funkcji podwykonawczej oraz miejsca lokalizacji produkcji masowej dla gospodarki 
UE. Sytuacja ta sprawi, że mimo dużego wolumenu obrotów handlowych z woje-
wództwem śląskim, niewielka część wytworzonej wartości pozostanie w regionie.

Należy jednak mieć na uwadze, że niezależnie od decyzji podjętej na poziomie 
UE istotne znaczenie dla polityki innowacyjnej województwa śląskiego będzie miało 
to, w jaki sposób Polska zaprogramuje i wdroży swoją politykę naukowo-badawczą. 
Obecne doświadczenia uczą, że w stosowanym obecnie systemie istnieje ciągła presja 
na styku: oczekiwań i zdolności środowisk regionalnych – planów i decyzji politycz-
nych poziomu centralnego – uwarunkowań alokacji funduszy strukturalnych przedsta-
wionych w wytycznych Wspólnoty. Presja ta rodzi zarówno konfl ikty, jak i prowadzi 
do niespójności realizowanych działań i podejmowanych decyzji. W aspekcie tym, mając 
na uwadze programowanie na lata 2013+, trzeba wziąć pod uwagę dwa scenariusze:

• państwo jako silny aktor redystrybuujący znaczące środki za częściowym 
pośrednictwem kilku programów operacyjnych (scenariusz status quo),
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• likwidacja „sektorowych” programów operacyjnych – państwo jako kreator 
polityki naukowo-technologicznej kraju, przekazujący kompetencje w zakre-
sie decydowania o alokacji na poziom regionów (scenariusz zaawansowanej 
decentralizacji).

W województwie śląskim od wielu lat zlokalizowana jest duża liczba instytucji 
sektora B+R oraz biur projektowych. Rozwinęły się one wraz z rozwojem w regionie 
przemysłów tradycyjnych, przede wszystkim w sektorach energetycznym, wydobyw-
czym i metalurgicznym. Nie brak jest także instytucji związanych z technologiami mate-
riałowymi, przeróbką chemiczną oraz – co nie dziwi w silnie zindustrializowanym regio-
nie – ochroną środowiska. Instytucje te tworzą dobrze zorganizowaną sieć powiązań, 
opartych zarówno na relacjach nieformalnych, jak i na wspólnych przedsięwzięciach. 
Posiadają też tradycyjnie ukształtowane relacje z przemysłem, zlokalizowanym nie tylko 
w regionie, ale również na całym świecie. Instytucje te posiadają zdolność do realizowa-
nia wysokiej jakości przedsięwzięć innowacyjnych, jednak dla zmniejszającej się grupy 
partnerów reprezentujących przemysły tradycyjne. Istotnym zagadnieniem jest więc 
utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej na światowych rynkach technologii w tym 
zakresie oraz zwiększanie dynamiki komercjalizacji nowych technologii na rzecz prze-
mysłów tradycyjnych. Wydaje się, że większą rolę odgrywają i odgrywać będą w tych 
przedsięwzięciach kolejne edycje Programów Ramowych. Niemniej, znacząca alokacja 
środków z budżetu polityki spójności na odnowienie mocy wytwórczych i reorienta-
cję energetyki w Europie, w nadzwyczaj istotny sposób wpłynąć może na poszerze-
nie możliwości rozwoju w tej dziedzinie. Nie należy chyba jednak postrzegać tego 
jako instrumentu polityki wobec instytucji sektora badawczo-rozwojowego w woje-
wództwie śląskim, lecz raczej jako zwiększanie szans rynkowych dla tegoż sektora.

Jednocześnie zgodnie podkreśla się, że koniecznością dla dokonania przyspie-
szenia innowacyjnego w województwie śląskim jest nie tylko skupianie uwagi 
na dotychczasowych siłach, ale także wyzwolenie potencjału w nowych niszach tech-
nologicznych. Ich określenie jest trudne i wymaga ciągłej pracy o charakterze foresi-
ghtowym w regionie. Niemniej, wydaje się, że od kilku lat coraz wyraźniej zarysowuje 
się obraz inżynierii medycznej, jako śląskiej niszy technologicznej, w której osiągnięto 
już pewną masę krytyczną do realizacji wspólnych przedsięwzięć (vide koncepcja 
centrum BioMedTech Silesia wraz z istniejącym zapleczem edukacyjno-naukowym 
oraz dużą liczbą szpitali i klinik specjalistycznych w regionie). Zarówno w obecnym 
okresie programowania (choć w praktyce wiele środków zostało już dawno rozdyspo-
nowanych poprzez mechanizm projektów kluczowych), jak i w okresie 2013+, reali-
zacja tego rodzaju przedsięwzięć wymagała będzie udanego montażu fi nansowego 
z wykorzystaniem alokacji: funduszy strukturalnych, programów fi nansujących prowa-
dzenie badań, środków budżetowych Państwa, środków budżetowych instytucji sektora 
B+R, środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo w reali-
zacji tych przedsięwzięć istotne będą wyspecjalizowane prywatne i publiczno-prywatne 
instrumenty fi nansowe oraz projekty „miękkie” związane z kształceniem kadr. 

W konsekwencji oznacza to, że największym wyzwaniem dla rozwoju innowacyjnego 
województwa śląskiego jest „inkubowanie” 1-2 branż niszowych, budując wokół nich 
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pełne instrumentarium wsparcia, mające swoje źródło w różnych politykach prowadzo-
nych na poziomie UE, kraju i regionu. Jest to wyzwanie o wiele trudniejsze niż utrzyma-
nie pozycji konkurencyjnej w tradycyjnych sektorach przemysłowych i wymaga znacznie 
większych nakładów. Jednak nadać może regionowi „nową prędkość” rozwoju. 

Powyższemu wyzwaniu powinno podporządkować się projekty „miękkie” pro-
wadzone w województwie śląskim. Tak, by wokół branż niszowych budować: chęć 
współpracy; konsensus wokół stosowanego instrumentarium polityki; pozytywny 
klimat i kryteria dla podejmowania decyzji o alokacji ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego, komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i kolejnych programów; oraz programy zwiększające 
efektywność komercjalizacji wiedzy.

PODSUMOWANIE

Innowacje nie są w realiach województwa śląskiego niczym nowym. Jednakże poli-
tyka innowacyjna jest zagadnieniem, w którym mimo znaczącej pionierskości przed-
sięwzięć proinnowacyjnych w skali kraju, wciąż stawiane są w regionie pierwsze kroki. 
W artykule wskazano na możliwe założenia koncepcyjne prowadzenia polityki innowa-
cyjnej województwa śląskiego. Opisano mające swoje źródła w „RIS Silesia” ramy stra-
tegiczne dla tejże polityki i zidentyfi kowano kroki, jakie w tym zakresie należy podjąć 
w najbliższych latach. Podkreślono znaczenie różnorodności i komplementarności 
źródeł i sposobów fi nansowania systemowych i indywidualnych przedsięwzięć proinno-
wacyjnych i innowacyjnych. Na zakończenie przedstawione zostały najistotniejsze uwa-
runkowania rozwoju RSI województwa śląskiego w nadchodzących latach.


