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DROGA WYBORU INTELIGENTNYCH 
SPECJALIZACJI TEMATYCZNYCH 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Strategia „Europa 2020”13 stawia przed regionami wiele wyzwań, którym należy 
sprostać w  nadchodzącej perspektywie finansowej obejmującej okres 2014–2020. 
Jednym z nich jest wskazanie inteligentnej specjalizacji [smart specialization] jako ele-
mentu koncentracji wsparcia na silnych stronach danego regionu, na tym, co najlepiej 
rozwija gospodarkę województwa, a w konsekwencji przyczynia się do podniesienia 
jej konkurencyjności zarówno wewnątrz regionu, jak i wobec innych regionów kraju 
i Europy. Strategia „Europa 2020” wskazuje trzy priorytety, pozwalające na niwelację 
słabych stron i wzmocnienie istniejącego potencjału:
• inteligentny wzrost oparty na wiedzy i innowacjach;
• zrównoważony rozwój, promujący efektywne wykorzystanie zasobów, zieloność  

i konkurencyjność gospodarki;
• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, wzmacniany wysokim zatrudnie-

niem w  gospodarce dostarczającej gospodarczej, społecznej i  terytorialnej 
spójności.14. 

W „Przewodniku Strategii Badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji”15 
opracowanym przez Platformę inteligentnych Specjalizacji, wskazuje się na następu-
jące rozumienie koncepcji strategii inteligentnej specjalizacji:

„– skoncentrowanie wsparcia i  inwestycji na kluczowych narodowych/regional-
nych wyzwaniach i  potrzebach dla rozwoju opartego na wiedzy, włączając 
w to działania oparte na wiedzy;

 – budowanie przewagi konkurencyjnej oraz potencjału na silnych stronach 
kraju/regionu;

 – wsparcie innowacji zarówno technologicznych, jak i  opartych na praktyce/
doświadczeniu oraz dążenie do stymulacji inwestycji sektora prywatnego;

 – uzyskanie zaangażowania partnerów i  zachęcenie do innowacji i  badań/
eksperymentów;

 – oparcie na faktach oraz zawarcie systemu monitoringu i ewaluacji”16.

13 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
14 Ibidem.
15 “Guide to research and innovation strategy for smart specialization (RiS3)” – http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.
16 Ibidem.
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Wyzwania te to droga współpracy wskazująca jednocześnie na silną potrzebę 
wykorzystania potencjału sektora nauki, badań, przemysłu, ale także samorządu. 
Uzasadnieniem inteligentnych specjalizacji ma być koncentracja zasobów wiedzy 
w celu osiągnięcia specjalizacji gospodarczej. Strategie te winny być oparte na czte-
rech zasadach ogólnych opisanych jako 4c:

 – choices and critical mass – wybory i masa krytyczna – ograniczona liczba 
priorytetów oparta na własnych siłach i międzynarodowej specjalizacji, kon-
centracja źródeł finansowych zapewniać ma tym samym skuteczniejsze zarzą-
dzanie budżetem;

 – competitive advantage – przewaga konkurencyjna – zmobilizowanie talen-
tów poprzez dopasawanie zdolności sfery badań naukowych i  technologii 
wraz z innowacjami i potrzebami biznesu;

 – connectivity and clusters – łączność i klastry – rozwój klastrów na świato-
wym poziomie oraz połączenia własnych zasobów z globalnymi;

 – collaborative leadership – wspólne przywództwo – skuteczny system inno-
wacji jako wspólne przedsięwzięcie na zasadzie partnerstwa publiczno-pry-
watnego (poczwórna helisa)17.

Ponadto zgodnie z warunkami ex-ante18 stawianymi regionom w procesie pro-
gramowania przyszłej perspektywy należy opracować na poziomie krajowym 
lub regionalnym strategię badań i  innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji 
przyczyniającą się między innymi zwiększeniu nakładów na badania i  innowacje,  
jak również stwarzania możliwości korzystania z  technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych dla podniesienia jakości usług publicznych. Stąd też wypełniając te posta-
nowienia ważnym jest, aby znalazły one swe odzwierciedlenie nie tylko w  Regio-
nalnej Strategii innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020, ale również 
należy mieć na uwadze operacjonalizację tych zapisów w obecnie tworzonym Regio-
nalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Podstawą do wskazania specjalizacji województwa śląskiego było opracowanie 
i przyjęcie w 2010 r. Programu Rozwoju Technologii na lata 2010–2020 [PRT], który 
zgodnie z koncepcją inteligentnych specjalizacji wskazuje silne strony województwa 
w ośmiu obszarach technologicznych: 

17 “Guide to research and innovation strategy for smart specialization (RiS3)”; http://s3platform.jrc.
ec.europa.eu.

18 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych oraz ustanawia-
jące Przepisy Ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające Rozporządzenie (WE) Nr 1083/2006. Bruksela, 
dnia 14.3.2012 r., cOM(2011) 615 final/2.
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Schemat nr 1. opracowanie: Główny instytut Górnictwa na podstawie 
Programu Rozwoju Technologii na lata 2010–2020
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Pogram Rozwoju Technologii służy do identyfikacji potrzeb i potencjału przedsiębior-
ców, jednostek badawczo-rozwojowych, jak i  naukowych. W  dokumencie tym skon-
centrowano się na ustaleniu warunków do rozwoju poszczególnych składowych tech-
nologii wywiedzionych z  foresightu technologicznego przeprowadzonego w  regionie 
w 2006 r., zrealizowanego pod hasłem „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego 
rozwoju Województwa Śląskiego”, wyników foresightów branżowych, Strategii Europa 
2020, Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, 
Regionalnej Strategii innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003–2013, ale także 
Programów Operacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym, z uwzględnieniem alo-
kacji środków wspierających rozwój wybranych obszarów technologicznych. Ponadto 
PRT wskazuje narzędzia umożliwiające prowadzenie skutecznej polityki wsparcia dla 
protechnologicznego rozwoju województwa poprzez między innymi realizację cyklicz-
nej oceny potencjału regionu w obszarach technologicznych. Założenia do oceny zostały 
stworzone w trakcie opracowania Programu. Obecnie w procesie kreacji modelu wdraża-
nia Programu Rozwoju Technologii będzie przeprowadzony pilotaż, jako bieżąca identy-
fikacja i monitorowanie rozwijającego się potencjału poszczególnych obszarów techno-
logicznych przez Partnerów projektu systemowego, wiodące na rynku śląskim podmioty 
w sferze badań, nauki i wdrażania innowacji19: Główny instytut Górnictwa w obszarze 
związanym z technologiami dla ochrony środowiska oraz Park Naukowo-Technologiczny 
TEchNOAPRK Gliwice w  obszarze technologii informacyjnych i  telekomunikacyjnych, 
przy współudziale aktorów Regionalnego Systemu innowacji, jak również zaangażowa-
niu Animatorów innowacji współpracujących ze sferą naukowo-badawczą oraz sferą 
biznesu na rzecz wsparcia procesów współpracy obu sektorów.

Schemat nr 2. Schemat określający miejsce PRT w łańcuchu programowania celów rozwojowych regionu.

19 Projekt systemowy pn. „Zarządzanie, wdrażania i  monitorowanie Regionalnej Strategii innowacji Woje-
wództwa Śląskiego” – iii edycja, realizowany w partnerstwie przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, który jest Liderem oraz Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach, Politechnikę Śląska, Główny 
instytut Górnictwa oraz Park Naukowo-Technologiczny TEchNOPARK Gliwice.

Źródło: Opracowane przez Zespół Ekspercki ds. opracowania PRT
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Systemowe wdrożenie przedmiotowego modelu do praktyki formułowania 
i weryfikacji skuteczności polityki wsparcia przyczyni się do lepszego wykorzystania 
środków publicznych, a w przyszłości mobilizowania środków prywatnych w obsza-
rach charakteryzujących się największym potencjałem rozwojowym. Na potrzeby PRT 
został opracowany pakiet narzędzi, na które składają się:
• Audyt technologiczno-innowacyjny poszczególnych obszarów technologicznych 

– przedmiotem audytu technologiczno-innowacyjnego jest okresowy monitoring 
oraz ewaluacja wartości wskaźników w odniesieniu do obszarów technologicznych;

• Wielowymiarowe analizy z wykorzystaniem mapy potencjału innowacyjno-technolo-
gicznego regionu – narzędzie prezentujące graficznie i statystycznie potencjał inno-
wacyjno-technologiczny województwa w ujęciu krajowym i wewnątrzregionalnym;

• Analizy potencjału endogenicznego regionu z  wykorzystaniem profilowanych 
ankiet – profilowane ankiety dedykowane do sektora przedsiębiorstw oraz B+R 
analizujące ich potencjał technologiczny i  innowacyjny oraz stopień współpracy 
pomiędzy sektorami.
Uzyskane wyniki z powyższych analiz mają umożliwiać ocenę potencjału i kom-

petencji technologicznych kluczowych aktorów Regionalnego Systemu innowacji. 
Pozwolą zobrazować stan faktyczny potencjału regionu, jak i zdefiniować potrzeby 
oraz bariery we wdrażaniu technologii innowacyjnych. Stąd też podejmowane 
działania między innymi w  projekcie systemowym koncentrują się na zwiększe-
niu współpracy pomiędzy sektorem nauki, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego  
oraz samorządu (sektorami poczwórnej helisy) i są wspierane działaniami Animatorów 
innowacji, czego rezultatem ma być niwelowanie problemów związanych z wdraża-
niem innowacji, jak również wyrównanie szans podmiotów słabiej rozwijających się. 

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Przewidywanie trendów rynkowych w  obszarach związanych z  tematyczną inteli-
gentną specjalizacją regionu będzie zadaniem Sieci Regionalnych Obserwatoriów Spe-
cjalistycznych skupiających funkcjonujące w  regionie obserwatoria technologiczne  
oraz obserwatorium rynku pracy, będzie także narzędziem do pozyskiwania aktualnych 
danych o  poziomie innowacyjności przedsiębiorstw w  regionie oraz trendach gospo-
darczych i  technologicznych, zostanie efektywnie wykorzystane w procesach rozwoju 
i wzmacniania potencjału specjalizacji województwa, co przyczyni się do zdynamizowa-
nia protechnologicznego rozwoju regionu. Konieczność pozyskania wiarygodnych infor-
macji o  ilości i charakterze podejmowanych inicjatyw w ramach współpracy pomiędzy 
sektorem przedsiębiorstw i  sektorem badawczo-naukowym przyczyni się do integracji 
i nawiązania współpracy wśród tych sektorów. Przedsiębiorcy często wykazują zainte-
resowanie działalnością innowacyjną jednakże z  dużą dozą ostrożności podchodzą 
do środowiska naukowo-badawczego, dlatego też niezbędne jest stworzenie narzę-
dzi i  rozwiązań prowadzących do porozumienia i  intensyfikacji współpracy pomiędzy 
tymi środowiskami. Zidentyfikowanie ilości wspólnych inicjatyw i  produktów powsta-
łych w wyniku współpracy MŚP i  jednostek B+R określiłoby faktyczny stan potencjału 
naukowo-kreatywnego współpracy MŚP i B+R. Sieć obserwatoriów ma w założeniach 
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zapewnić integrację kluczowych środowisk i trwałą komunikację pomiędzy środowiskami 
gospodarczymi, innowatorami, oraz ośrodkami naukowo-badawczymi a  władzami 
regionu i decydentami odpowiedzialnymi za formułowanie i realizację polityki rozwojo-
wej regionu. Obserwatoria przyczynią się także do konsolidowania środowisk i potencja-
łów, co z kolei przyczyni się do tworzenia trwałych powiązań sieciowych w kluczowych 
dla regionu obszarach rozwoju technologicznego, a  także inteligentnych specjaliza-
cjach tematycznych. Publikowane cyklicznie specjalistyczne raporty, będące wynikiem 
prac obserwatoriów, mają stanowić obiektywne źródło informacji dla sektora biznesu,  
B+R oraz mają stanowić rekomendacje dla Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie 
realizowania polityki proinnowacyjnego i protechnologicznego rozwoju regionu. 

Zarówno założenia Programu Rozwoju Technologii, jak i  działania Sieci Obser-
watoriów Specjalistycznych mają za zadanie obserwowanie zmian zachodzących 
w gospodarce województwa co przyczyni się do wdrażania założeń Regionalnej Stra-
tegii innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020, a w konsekwencji uko-
ronowaniem procesu będzie rozwijający się potencjał innowacyjny regionu zgodnie 
z założonymi inteligentnymi specjalizacjami tematycznymi. 

AKTUALIZACJA REGIONALNEJ STRATEGII 
INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Strategia jest dokumentem, który powstał w  oparciu o  cztery raporty meto-
dologiczne dzięki współpracy czołowych uczelni – Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej z jednymi z najlepszych ośrodków badań i wdra-
żania innowacji – Głównym instytutem Górnictwa i Parkiem Naukowo-Technologicznym 
TEchNOPARKiEM w Gliwicach. Wskazano w nich wyzwania strategiczne innowacyj-
nego rozwoju województwa śląskiego, ocenę możliwości ich realizacji, wizję Regio-
nalnej Strategii innowacji oraz zidentyfikowano cele i kierunki rozwoju innowacyjnego 
regionu. Wizja Strategii to „ekosystem innowacji Województwa Śląskiego bazujący  
na dynamicznie zmieniających się środowiskach innowacyjnych” jako „wza-
jemne kształtowanie się procesów, generowanie rozwiązań nie wyodrębnionych  
pod względem funkcji, lecz naturalnie przenikających się w  układach tematycznych 
oraz współistnienie i współdziałanie aktorów budujących relacje w różnych konfigura-
cjach w zależności od ich wspólnych aspiracji oraz uwarunkowań płynących z otocze-
nia. Ekosystem cechuje się atmosferą i warunkami do tworzenia innowacji oraz zdolno-
ścią do samodoskonalenia”20. Podejmowanie działań na rzecz integracji trójkąta wiedzy 
(biznes, nauka i  badania naukowe) z  przedsiębiorczością, jako kluczowym czynni-
kiem maksymalizacji wpływu na kreowanie innowacji i tworzenie nowych technologii 
umożliwi zawiązanie trwałej współpracy międzysektorowej. Przewaga konkurencyjna 
regionu będzie budowana dzięki skupieniu uwagi sfery nauki, badań, przedsiębiorców  
oraz władz regionu na modernizacji gospodarki poprzez dyseminację i  adaptację 
nowych technologii oraz dyfuzję wiedzy. Tym, co przyczyni się do urzeczywistnienia 
wizji Strategii są kamienie milowe:

20 Zespół ds. opracowania aktualizacji RiS; Regionalna Strategia innowacji Województwa Śląskiego na 
lata 2013–2020, str. 12.
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1  Regionalny system informacji o działalnościach innowacyjnych regionu;
2  World class clusters;
4 obiekty wspólnej infrastruktury badawczo-rozwojowej w regionie;
8  kluczowych centrów kompetencji w priorytetowych obszarach 

 Programu Rozwoju Technologii;
16  living labs dotyczących inteligentnych rynków;
32  projekty ramowe UE liderowane przez podmioty z regionu;
64  konsorcja naukowo-badawcze w regionie;
128  tysięcy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach innowacyjnych;
256  firm na tysiąc klasyfikowanych jako przedsiębiorstwa innowacyjne;
512  milionów Euro alokowanych na działania innowacyjne;
1024 tysiące mieszkańców regionu objętych działaniami 

 z zakresu kreatywności i innowacyjności21.
Osiągnięcie powyższych etapów „ekosystemu innowacji” będzie odbywało 

się poprzez realizację celów strategicznych warunkowanych dwoma priorytetami  
oraz pięcioma obszarami strategicznymi:

Tabela nr 5. Tablica głównych rozstrzygnięć strategicznych 
Regionalnej Strategii innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020; str. 15.

Wizja Regionalny ekosystem innowacji województwa śląskiego

Obszary 
strategiczne

Priorytety

Wspólnoty 
wiedzy 

i innowacji

Sieci usług 
publicznych

Infrastruktura
regionalnego
ekosystemu
innowacji

MSP 
w łańcuchach 

gospodarki 
globalnej

Talenty 
i kompetencje

Priorytet 1.
Powiększanie 
i wewnętrzna integra-
cja potencjału innowa-
cyjnego regionu

cel strate-
giczny 1.1. 
Wspieranie 
zmian 
środowisk 
innowacyj-
nych silnie 
współpra-
cujących 
z centrami 
wytwarza-
nia wiedzy 
i informacji 
w skali 
globalnej

cel strate-
giczny 1.2. 
Osiągnięcie 
doskonałości 
w zakresie 
zaawan-
sowanych 
usług zdro-
wotnych, 
realizowa-
nych w part-
nerstwie 
ośrodków 
klinicznych, 
wysoko-
technolo-
gicznych 
jednostek 
badawczych 
i innowacyj-
nych przed-
siębiorstw 
inżynierii 
medycznej

cel strate-
giczny 1.3. 
Sieciowe 
współ-
tworzenie 
i współużyt-
kowanie 
infrastruk-
tury badań 
przez 
jednostki 
naukowe, 
uniwersy-
tety, przed-
siębiorstwa 
i instytucje 
użyteczności 
publicznej

cel strate-
giczny 1.4. 
internacjo-
nalizacja 
sektora MSP 
poprzez 
specjaliza-
cję usług 
instytucji 
wspierania 
innowacyj-
ności

cel strate-
giczny 1.5. 
Pomnażanie 
wiedzy, 
umiejętności 
i kom-
petencji 
podmiotów 
tworzących 
ekosystem 
innowacji

21 Ibidem, str. 13.
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Wizja Regionalny ekosystem innowacji województwa śląskiego

Obszary 
strategiczne

Priorytety

Wspólnoty 
wiedzy 

i innowacji

Sieci usług 
publicznych

Infrastruktura
regionalnego
ekosystemu
innowacji

MSP 
w łańcuchach 

gospodarki 
globalnej

Talenty 
i kompetencje

Priorytet 2.
Kreowanie inteligent-
nych rynków dla tech-
nologii przyszłości

cel strate-
giczny 2.1. 
Współtwo-
rzenie sieci 
centrów 
kompetencji 
służącej 
rozwojowi 
inteligent-
nych rynków

cel strate-
giczny 2.2. 
Znaczące 
zaawan-
sowanie 
digitalizacji 
w sieciach 
usług 
publicznych, 
szczególnie 
w sektorze 
medycznym, 
administracji 
publicznej 
i edukacji

cel strate-
giczny 2.3. 
Budowa 
nowej 
infrastruk-
tury inteli-
gentnego 
wzrostu, 
bazującego 
na technolo-
giach nisko-
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nie aktyw-
ności grup 
prosumenc-
kich

cele Strategii mają stanowić podłoże do implementacji przedsięwzięć skoncentro-
wanych na rozwoju potencjału regionu przy wykorzystaniu zasobów województwa, 
jak i dostępie do zasobów globalnych. Dlatego też zdecydowano, iż to właśnie 
w Strategii zostaną wskazane inteligentne specjalizacje tematyczne woje-
wództwa, w których to region posiada największe zasoby oraz potencjał 
rozwoju. A zatem na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-analitycznych 
w procesie opracowania Programu Rozwoju Technologii oraz aktualizacji Regionalnej 
Strategii innowacji, wskazano na trzy główne specjalizacje tematyczne:

• energetyka,
• medycyna,
• technologie informacyjno-telekomunikacyjne22.
Specjalizacje te nie są tylko i wyłącznie technologicznym ujęciem rozwoju woje-

wództwa, istotnym aspektem wskazania inteligentnych specjalizacji jest ich wielo-
aspektowe podejście wykraczające poza branżowe ujęcie rozwoju, jednocześnie 
pozwalające zarówno na rozwój produktów, usług i  co najważniejsze potencjału 
wiedzy zarówno sektora biznesu, nauki oraz publicznego. Tematyczne ujęcie specja-
lizacji pozwala również na wskazanie tego, co najważniejsze z perspektywy rozwoju 
gospodarki regionu, co ma horyzontalne dla niej znaczenie, ponadto jest ważnym 
aspektem usług publicznych.

22 Zespół ds. opracowania aktualizacji RiS; Regionalna Strategia innowacji Województwa Śląskiego, str. 11.



40 DROGA WYBORU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI TEMATYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PODSUMOWANIE

Możliwość wypełnienia założeń zaktualizowanej Regionalnej Strategii innowacji 
została w niej przedstawiona w postaci siedmiu Metaprzedsięwzięć ogniskujących 
wiązki projektów będących strategicznymi rozwiązaniami na rzecz wdrażania inno-
wacji. Nie jest to eliminacją możliwości realizacji pojedynczych przedsięwzięć wpi-
sujących się w poszczególne cele strategiczne, natomiast jest syntetycznym ujęciem 
urzeczywistnienia wizji Strategii poprzez wdrożenie pakietu projektów wpisujących 
się w kilka celów strategicznych jednocześnie. do Metaprzedsięwzięć zaliczono:

1. Akademię Śląską – dotyczącą realizacji projektów badawczych przy wykorzy-
staniu „kompetencji środowisk naukowych regionu… a  także na ich umie-
jętnościach współpracy z  kluczowymi podmiotami w  otoczeniu globalnym”  
oraz dostępnej infrastruktury, jak też inwestycją w nową ważną dla realizacji 
badań naukowych.

2. Kooperację inicjatyw klastrowych i środowisk innowacyjnych.
3. Realizację działań pilotażowych w ramach specjalizacji regionalnych.
4. Foresight rynku pracy.
5. Regionalny fundusz proinnowacyjny.
6. design Silesia – jako szeroko rozumiane projektowanie zorientowane na użytkownika.
7. Współpracę z regionami sąsiedzkimi na rzecz innowacji23.
Metaprzedsięwzięcia, jako grupy projektów mają wypełniać założenia kilku celów 

strategicznych RiS, które jednocześnie ściśle skorelowane są z założeniami procesu 
programowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w obsza-
rach znajdujących swe finansowanie zarówno ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytety inwe-
stycyjne wymieniane w rozporządzeniach UE24, które bezpośrednio przyczynią się do 
wdrażania postanowień RiS poprzez realizację projektów infrastrukturalnych, a także 
wspierających kompetencje sfery nauki, badań i przedsiębiorczości dotyczą:

 – wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (EFRR); 
 – zwiększania konkurencyjności MŚP (EFRR);
 – wspierania transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich 

sektorach (EFRR);
 – promowania zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników (EFRR);
 – promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników (EFS);
 – powinny być realizowane przez projekty wpisujące się we wszystkie siedem 

Metaprzedsięwzięć.

23 Zespół ds. opracowania aktualizacji RiS; Regionalna Strategia innowacji Województwa Śląskiego, str. 40–47.
24 Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych oraz ustanawia-
jące Przepisy Ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające Rozporządzenie (WE) Nr 1083/2006. Bruksela, 
dnia 14.3.2012 r., cOM(2011) 615 final/2.
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Natomiast priorytety inwestycyjne dotyczące:
 – promowania włączenia społecznego i walka z ubóstwem (EFRR);
 – zwiększania zdolności instytucjonalnej i  skuteczności administracji publicz-

nej poprzez wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i  skuteczności admi-
nistracji publicznej oraz służb publicznych związanych z  wdrażaniem EFRR  
oraz wspieranie działań dotyczących potencjału instytucjonalnego i  skutecz-
ności administracji publicznej wspieranych przez EFS;

 – inwestowania w edukację, umiejętności i uczenia się przez całe życie (EFS)
będą realizowane przez projekty Metaprzedsięwzięcia 3 „Realizacja działań pilo-
tażowych w  ramach specjalizacji regionalnych” oraz 4 „Foresight rynku pracy”. 
Priorytet inwestycyjny dotyczący inwestycji w  edukację, umiejętności i  uczenie się  
przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i  szkoleniowej (EFRR) 
będzie wsparty działaniami w ramach Metaprzedsięwzięcia 4 „Foresight rynku pracy”  
oraz 7 „Współpracę z regionami sąsiedzkimi na rzecz innowacji”. Natomiast priorytet 
inwestycyjny: inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 
(EFS) zostanie zrealizowany poprzez działania Metaprzedsięwzięcia 3 „Realizacja 
działań pilotażowych w ramach specjalizacji regionalnych”, 4 „Foresight rynku pracy” 
oraz 7 „Współpracę z regionami sąsiedzkimi na rzecz innowacji”25.

Kolejnym etapem prac jest opracowanie modelu wdrażania Regionalnej Strategii 
innowacji i Programu Rozwoju Technologii. Proces ten jest prowadzony równolegle 
z programowaniem przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 i wypełnie-
niem stawianych przez Komisję Europejską wymogów związanych z  inteligentnym, 
zrównoważonym i zintegrowanym rozwojem regionu. 

25 Opracowanie własne na podstawie tabeli celów strategicznych Regionalnej Strategii innowacji na lata 
2013–2020 oraz ROZPORZądZENiEM PARLAMENTU EUROPEJSKiEGO i  RAdY w  sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, 
a także ROZPORZądZENiEM PARLAMENTU EUROPEJSKiEGO i RAdY w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.




