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DLACZEGO JEDNE REGIONY ROZWIJAJĄ SIĘ SZYBCIEJ A DRUGIE WOLNIEJ?  
W POSZUKIWANIU ODPOWIEDZI  

Innowacyjność MŚP jako istotny 

czynnik determinujący 

konkurencyjność regionu 

 zakorzenione struktury mentalne  

a budowanie kultury innowacyjnej 

 sprostanie wyzwaniom globalnym  

w modelu rozwoju regionalnego w 

czasach dużej niepewności i 

zmienności  

 interdyscyplinarność innowacji  

w branżach o największym 

potencjale rozwoju  

 

Rola interesariuszy regionalnych w ekosystemie innowacji 

 dobre praktyki i narzędzia wsparcia rozwoju dla regionów 

„doganiających” 

 budowanie trwałych fundamentów systemu w perspektywie 

długofalowej 

 szybkość i nieprzewidywalność zmian we współczesnej gospodarce  

a platformy współpracy (klastry, huby) 
 

System zarządzania funduszami strukturalnymi a absorpcja 

funduszy przez MŚP 

 czynniki prowadzące do powstania przełomowych zmian w gospodarce? 

 fundusze na utrzymanie „fundamentu Wspólnoty” (kryzysy) 



OPTYMALIZACJA   
POLITYKI INNOWACJI   

Z PERSPEKTYWY INSTYTUCJI  
ODPOWIEDZIALNYCH ZA 

ROZWÓJ REGIONALNY  

KLIMAT ZAUFANIA I WSPÓŁPRACY 

ZROZUMIENIE POTRZEB ROZWOJOWYCH FIRM 

KONSEKWENCJA DZIAŁANIA 

KLASTRY, SIECI I PLATFORMY WSPÓŁPRACY 

OBSERWACJA ZMIAN I NOWYCH TRENDÓW 

KOMPLEMENTARNY, SZEROKI WACHLARZ 

FINANSOWANIA 

SPRAWNA KOMUNIKACJA (JĘZYK KORZYŚCI) 

MECHANIZMY NOWELUJĄCE RYZYKO I JEGO 

AKCEPTACJA 

Umiejętności  
i wiedza  

po stronie firm 
(kapitał społeczny)  

Dostępność 
oferty finansowej 

dla firm 

Sprawny aparat 
wdrożeniowy  

(jakość i efektywność 
działania instytucji) 

Dostępność 
oferty 

szkoleniowo-
doradczej 

Stymulujące 
otoczenie biznesu 

(regionalizacja) 

Wiedza i 
doświadczenie 

Polonii 
(internacjonalizacja) 



KOMPLEKSOWA OFERTA WSPARCIA INNOWACJI 

ANIMACJA INKUBACJA FINANSOWANIE 
MONITORING I 

EWALUACJA 

INTERREG  
COSME 

HORYZONT 
LIFE 

REGIONALNE  
I KRAJOWE PO 

INSTRUMENTY 
DOTACYJNE I 

POZADOTACYJNE 

OCENA 

INTERWENCJI  

PUBLICZNEJ  
WERYFIKACJA 

STRATEGICZNA 

 

 PROJEKTY 

PARTNERSTWA 

WERYFIKACJA 

TECHNOLOGICZA 

I RYNKOWA 

Proof-of-concept 

(mikrogranty) 

SPECJALIASTYCZNE 

USŁUGI 

DORADCZE 

USŁUGI 
PROINNOWACYJNE 

NISZE 

KIERUNKI 

BADAWCZE 

BARIERY 

POMYSŁY 

PARTNERZY 

ANIMACJA 

INNOWACJI 

KAPITAŁ 
PRYWATNY 

HASŁA „NA BOKU”: 

 FRAGMENTARYZACJA 

PROCESU B+R 

 BRAK OSTATNIEJ MILI 

tworzenia łańcucha wartości 

 



WSPÓŁPRACA Z IOB  
STRATEGICZNE KORZYŚCI  

 

 Impuls do wzrostu produktywności - innowacje oparte 

na solidnym fundamencie, tworzonym na bazie wiedzy, 

edukacji oraz działalności B+R (JAKOŚĆ) 

Umiejętnie wykorzystana wiedza i innowacyjność pozwala 

uzyskiwać przewagę konkurencyjną (ROZWÓJ) 

 Promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie 

przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych 

technologii w swoich firmach (INICJOWANIE) 

Wykreowanie, wdrożenie i stosowanie innowacji na rynku – 

zależy od dobrego przygotowania, woli współdziałania 

i aktywności: uczelni wyższych i instytutów 

badawczych, przedsiębiorców zainteresowanych nowymi 

technologiami, ośrodków innowacji (LEARNING BY 

DOING) 

Kluczową rolę w procesie komercjalizacji i rozwoju 

innowacji odgrywają instytucje otoczenia biznesu, do 

których można zaliczyć między innymi parki technologiczne i 

przemysłowe, centra transferu technologii, inkubatory 

przedsiębiorczości czy agencje rozwoju regionalnego 

(FUNDAMENTY SYSTEMU) 



CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE 
RYNEK PRACY 

1. Automatyzacja i algorytmizacja pracy – 

boty w Internecie/ telefonie, algorytmy 

wyszukiwarek 

2. Globalizacja (współzależność i różnorodność) 

– zależność od gospodarek krajów będących 

daleko od nas, współpraca z ludźmi innych kultur, 

wpływ globalnych korporacji 

3. Nowe formy komunikacji treści – stały 

dostęp do informacji oraz ich nadmiar zmieniają 

sposób w jaki się komunikujemy i w jaki 

przyswajamy treści 

4. Nowe struktury organizacji –  

turkusowe organizacje, struktury macierzowe, 

nowe formy zatrudnienia 

5. Wydłużony czas pracy i życia – rosnąca 

liczba seniorów gotowych do pracy oraz 

zapotrzebowanie na usługi zdrowotne 

6. Stan środowiska i jego zanieczyszczenie 

W POSZUKIWANIU 

INNOWACJI CZYLI…. 



KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI > 2022  

DELTA (distinct elements of talent)  

Mc Kinsey Global Institute  wzrost 

znaczenia samoprzywództwa: 

• Samoprzywództwo (świadomość i 

samozarządzanie/ osiąganie celów) 

• Poznawcze (psyche/ krytyczne 

myślenie/ komunikacja/ planowanie) 

• Interpersonalne (efektywność 

pracy w zespole/ mobilizacja i 

rozwijanie relacji) 

• Cyfrowe (zrozumienie/ użytkowanie/ 

biegłość cyfrowa) 

USA 

ASIA SOCIETY  kompetencje XXI 

wieku (Hongkong, Japonia, Korea Płd., 

Singapur i Tajwan): 

• Rozwój osobisty (zdrowe ciało i umysł) 

• Relacje interpersonalne 

• Dobre obywatelstwo  

i zaangażowanie społeczne 

• Wkład w globalny świat (praktyczna 

umiejętność działania na rzecz świata i 

odpowiedzialność za budowanie 

zrównoważonej przyszłości) 

• Fundamentalna i nowa wiedza 

(przysfajanie) 

HCDP   
Program Rozwoju Zdolności Ludzkich 
2030 umiejętności: 

• Myślenie wyższego szczebla 
(adaptacyjność, odporność, kreatywne 
myślenie, analiza krytyczna) 

• Społeczne i emocjonalne (praca 
zespołowa, przystosowanie do zmian 
społecznych, akceptacja kultur) 

• Fizyczne i praktyczne (zdrowie i 
kondycja, cyfrowe, znajomość zasad 
ekonomii i finansów) 

 

Arabia 

Saudyjska  

Australia  SAMOKSZTAŁCENIE 

(1/3h w pracy na nauce) duża zmienność 

pracy/ rozwiązywane problemów i 

komunikowanie/ automatyzacja 

Azja  



GDZIE SZUKAĆ POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ INNOWACJI  
CZYLI WSPÓŁPRACY NA STYKU NAUKA BIZNES ? 

 

1. Innowacje nie dzieją się przez przypadek  są EFEKTEM ZAPLANOWANEGO PROCESU WYNIKAJĄCEGO  

Z POTRZEBY LUB ROZWIĄZANIA PROBLEMU 

2. Warto SKUPIĆ SIĘ NA PILNYCH RZECZACH  TRANSFORMACJA CYFROWA I ENERGETYCZNA, INNOWACJE 

SPOŁECZNE związane ze zdrowiem 

 

Jaka jest w tym procesie ROLA IOB? 



DIGITAL INNOVATION HUBS – 
PRZESTRZEŃ GDZIE BIZNES SPOTYKA SIĘ Z NAUKĄ  

• OŚRODKI POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM W 
ZWIĘKSZANIU ICH KONKURENCYJNOŚCI 

• WSPARCIE W TRANSFORMACJI CYFROWEJ 

• PRZECHODZENIE NA PRZEMYSŁ 4.0 

• MODEL ONE-STOP-SHOP 

• BUDOWANIE PLANÓW TRANSFORMACJI 
CYFROWEJ/ DOSTĘP DO AKTUALNEJ 
WIEDZY 

• TESTOWANIE ROZWIĄZAŃ I 
EKSPERYMENTOWANIE Z NAJNOSZYMI 
TECHNOLOGIAMI 

• KONKURS: MINISTERSTWO PRACY i 
TECHNOLOGII ORAZ KOMISJA EUROPEJSKA 

• WYPRACOWANIE STANDARDÓW DLA 
KOLEJNYCH HUBÓW I DIH-ÓW 

 



ROLA KLASTRÓW W KSZTAŁTOWANIU  
KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI –  

RAPORT INSTITUTE FOR THE FUTURE UNIVERSITY OF PHOENIX  

1. Znajdywanie sensu i istotności zjawisk społecznych i ekonomicznych, nadanie sensu pracy swojej i innych 

2. Inteligencja społeczna: zrozumienie zachowań, wywieranie wpływu na innych 

3. Myślenie poza schematami (twórcze myślenie i kreatywność) i adaptacja (elastyczność, 
dostosowywanie się do zmieniających się warunków) 

4. Współpraca międzykulturowa i zrozumienie innych kultur (tolerancja nie wystarczy, ważna będzie 
akceptacja) 

5. Rozumowanie i tworzenie koncepcji oparte na mnóstwie danych 

6. Korzystanie z nowych mediów (wykorzystywanie obrazów i filmów) 

7. Myślenie międzydyscyplinarne (specjalizacja nie wystarczy, ważne będzie orientowanie się w wielu 
dziedzinach) 

8. Myślenie projektowe (organizowanie zasobów tak, aby dawały rezultaty) 

9. Zarządzanie informacjami i krytyczne myślenie 

10. Efektywna praca w wirtualnym zespole 

 



POZIOM UE 

• Komisja Europejska   łączenie narzędzi polityki regionalnej i 

przemysłowej w celu stworzenia platformy inteligentnej 

specjalizacji.  

• wskazane jest, że klastry mogą stanowić instrument 

wspierający realizację założeń inteligentnych 

specjalizacji w regionach całej UE. 

• dokumenty UE  potrzeba dalszego doskonalenia europejskiej 

polityki klastrowej w celu połączenia klastrów regionalnych w 

ogólnoeuropejskie klastry światowej klasy (powstawania 

nowych łańcuchów wartości w Europie).   

• firmy klastrowe są bardziej innowacyjne niż firmy nie należące 

do sieci, rejestrują więcej znaków towarowych i ubiegają się o 

więcej patentów; współpracują i eksportują więcej od firm 

spoza klastrów. Oznacza to potrzebę poprawy wsparcia 

kooperacji klastrów regionalnych z poszczególnych krajów, a 

następnie tworzenie dużych europejskich klastrów o 

światowym zasięgu 

• włączanie klastrów  polityka rozwoju w oparciu o klastry/ 

współpraca SWL z klastrami, które spełniają określone wymogi 

(zapisane w warunkach udziału w konkursie) i delegowanie im zadań 

• zgodnie z założeniami bazowymi modelu polityki klastrowej 2020+ 

klastry mogą być narzędziem realizacji polityki rozwoju 

społeczno-gospodarczego  

• Zakres działań z udziałem klastrów obejmuje m.in.:  

• politykę edukacyjną/ promocję gospodarczą kraju/regionu/ politykę 

innowacyjną 

• transformację cyfrową gospodarki krajowej i regionalnej 

• dostosowanie do potrzeb Przemysłu 4.0/ transformację 

energetyczną 

• gospodarkę obiegu zamkniętego/ gospodarkę niskoemisyjną / zieloną 

• budowę platform;  

• uczestnictwo w realizacji założeń regionalnych inteligentnych 

specjalizacji, m.in. poprzez moderowanie procesu przedsiębiorczego 

odkrywania;  

• rozwój regionalny kraju. 

POZIOM KRAJOWY I REGIONALNY 

WYTYCZNE I MOŻLIWOŚCI  



PODZIAŁ KLASTRÓW POD KĄTEM POZIOMU ROZWOJU 
MODEL POLITYKI KLASTROWEJ ZAKŁADA DOSTOSOWANIE INSTRUMENTÓW 

WSPARCIA DO POTRZEB KLASTRÓW NA OKREŚLONYM ETAPIE ROZWOJU  

Klastry Wzrostowe – 

klastry, posiadające potencjał 

rozwojowy, zarówno  

stabilnie jak i stojące przed 

trudnościami na drodze 

dalszego wzrostu.  

Min. 2 lata działania, liczba 

członków min. 25.  

Krajowy Klaster 

Kluczowy – spełniający 

kryteria określone w 

regulaminie konkursu o 

przyznanie KKK Ponadregionalne 

Klastry zalążkowe – 

we wczesnej fazie 

rozwoju działające 

przede wszystkim 

lokalnie, min, 12-m-cy 

działania, liczba 

członków 15. 

Regionalne 

Klastry wzrostowe, w szczególności 

stanowią naturalne zaplecze do 

wyłaniania Krajowych Klastrów 

Kluczowych, które z założenia mają 

stanowią swoistą reprezentację kraju na 

rynkach globalnych i budować ci liderzy 

tej populacji przewagi konkurencyjne na 

rynkach międzynarodowych z 

wykorzystaniem swojego poziomu 

zawansowania organizacyjnego, 

posiadanego potencjału relacyjnego 

zbudowanego na wieloletniej 

współpracy w różnego typu projektach. 



ATRYBUTY ZAAWANSOWANEGO KLASTRA 

 

 Silne powiązania z polityką regionalną 

 Powiązania branżowe/międzysektorowe (interdyscyplinarność) 

 Budowa przedsiębiorczości, wpływ na tworzenie skalowalnych przedsiębiorstw 

 W pełni ugruntowany łańcuch dostaw 

 Zidentyfikowane kluczowe specjalizacje 

 Międzynarodowe uznanie i łatwo eksportowanie o międzynarodowym uznaniu dla dostaw sektorowych 

 Uznanie na szczeblu krajowym przez rząd i inne regiony geograficzne za miejsca dostępu do produktów, usług i umiejętności 

 Badania, rozwój i innowacje nowe produkty, usługi i umiejętności 

 Współpraca publiczno-prywatna 

 Wizja wspólnej marki, wokół których (wszystkie) zainteresowane strony w klastrze mogą współpracować 

 Networking firm i osób fizycznych w ramach interakcji w celu wymiany informacji, rozwijania kontaktów i współpracy 

 Inwestycje finansowe łatwiej dostępne w celu wspierania innowacji i rozwoju produktów i usług 

 Infrastruktura fizyczna & koncentracja odpowiedniej infrastruktury, która może być dostosowana do wsparcia sektora 

 Wykwalifikowana siła robocza/ koncentracja osób, które mają odpowiednie lub zbywalne umiejętności, w niektórych 

przypadkach z branży pokrewnej 

 Rosnąca baza firm zwiększająca koncentrację przedsiębiorstw łańcucha dostaw w klastrze (mierzona siłą rynkową) 

 Wspierająca polityka publiczna lub instrumenty finansowe działające na rzecz projektów i łańcuchów dostaw 

 Bliskość geograficzna rynku 

 Dostępność bazy edukacyjnej i kompetencji 



2 Regionalne Programy 

Strategiczne 

Środowisko i bezpieczeństwo 

energetyczne 

 

 Pomorska Dolina Wodorowa 

 Pomorski Archipelag Wysp 

Energetycznych 

Gospodarka, rynek pracy i oferta 

czasu wolnego 

 

 Pomorskie Centrum Kompetencji 

Morskiej Energetyki Odnawialnej 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO 2030  



B+R 

WSPARCIE INNOWACJI 

Działanie 1.1.3 

ROZWÓJ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI ORAZ KLASTRÓW 

 zwiększenie aktywności B+R podmiotów z obszarów ISP 

 wsparcie PPO 

 wzmocnienie marki ISP 

 wsparcie rozwoju nowoczesnych usług klastrów na rzecz transformacji 

przemysłowej oraz wdrażania nowych technologii  

ZOBOWIĄZANIE 

Stworzenie kompleksowej 

oferty inwestycji B+R i ich 

komercjalizacja 

w przedsiębiorstwach 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A STRATEGICZNE 

Smart GREEN Progress 

Inwestycje B+R 

Pomorskich 

Przedsiębiorców „Od 

pomysłu do realizacji” 

Działanie 1.1.1 

POTENCJAŁ B+R 
PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 weryfikacja pomysłu B+R 

 realizacja prac i infrastruktury B+R MŚP 

 tworzenie zespołów B+R 

 ochrona własności intelektualnej MŚP 

oraz transferu technologii 

 oferta instrumentów finansowych na 

rozwój B+R 

Działanie 1.1.2 

TRANSFER WIEDZY DO 
GOSPODARKI 

 

 prace B+R na potrzeby gospodarki 

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

B+R na potrzeby gospodarcze 

 wzmocnienie kompetencji kadry 

 zespoły badawcze 

 oferta dla młodych naukowców 

współpracujących z przedsiębiorstwami  



SPECJALIZACJE NA POMORZU 



SMART PROGRESS – DZIAŁANIA ANIMACYJNE 



Przedsięwzięcie Strategiczne Smart Green Progress  
– animacja rozwoju obszarów ISP  

oraz klastrów w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie 

Smart Green Progress 

Projekt własny 

pozakonkursowy 

1,5 mln euro 

Realizator: UMWP 

Regionalne Wsparcie Klastrów  

Projekt grantowy 

2,3 mln euro 

Realizator: operator zewnętrzny wybrany w ramach konkursu 

Klastry zalążkowe: 

• sieciowanie 

• stworzenie strategii 

• animacja pod kątem wspólnego produktu lub usługi 

 

Klastry regionalne 

• wytworzenie wspólnego produktu lub usługi oraz ich testowanie  

• networking międzynarodowy – poszukiwanie partnerów (w tym wizyty 

studyjne) 

 

• animacja ISP, klastrów 

• PPO 

• rozwój start-upów 

• promocja ISP 

• monitoring ISP 



Sygnatariusze dzisiaj 

Ponad 100 sygnatariuszy 



USŁUGI INFORMACYJNO -DORADCZE DLA MŚP   

POMORSKI SYSTEM USŁUG INFORMACYJNYCH I  

DORADCZYCH  

  

 

SYSTEM SPEKTRUM 

Pomorski system świadczenia specjalistycznych 
usług doradczych dla MSP z główną siedzibą na 
terenie województwa pomorskiego 

• Specjalistyczne usługi doradcze, m.in. proinnowacyjne, 
w oparciu o istniejące IOB świadczące profesjonalne 
usługi dla przedsiębiorstw w odpowiedzi na zgłaszane 
przez nie potrzeby. 

• Przedsięwzięcie ma charakter popytowy – wsparciem 
objęte będą MŚP, które wybierają akredytowane IOB do 
realizacji usług informacyjno-doradczych.  

• Intensywność dofinansowania - 50% kosztu zakupu usługi 
doradczej 

• Maksymalna kwota dofinansowania - 200 000 euro 

• O dofinansowanie w systemie SPEKTRUM można 
ubiegać się wiele razy 

 

 

Zakres: 

a) Podniesienie kompetencji MŚP w zakresie poprawy 

produktywności, zarządzania i dostosowania do 

zmiennych warunków rynkowych i technologicznych, 

b) Cykliczne badania pomorskich przedsiębiorstw, 

c) Stworzenie regionalnej sieci punktów informacyjnych 

świadczących kompleksowe usługi informacyjne dla MŚP 

w formule one-stop-shop. 



MIKROGRANTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


