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INTELIGENTNA SPECJALIZACJA POLSKICH REGIONÓW  
WARUNKI, WYZWANIA I DYLEMATY 

WST P

Od ponad dwóch lat debaty dotycz ce przysz ego rozwoju regionów zdomi-
nowa o has o smart specialization, czyli inteligentnej specjalizacji, której zasad-
niczym celem jest optymalne wykorzystanie ró norodno ci potencja u rozwojo-
wego krajów i regionów UE poprzez mo liwie najlepsze dopasowanie rozwoju 
nauki i edukacji do specyficznych uwarunkowa  spo eczno-gospodarczych. We-
d ug Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej (KE) 
taka specjalizacja mo e zapewni  wzrost konkurencyjno ci regionów, a w rezul-
tacie ich szybszy rozwój. Dlatego w ramach Unii innowacji, jednego spo ród
7 projektów przewodnich strategii Europa 2020, zak adaj cej inteligentny i zrów-
nowa ony rozwój sprzyjaj cy w czeniu spo ecznemu, kraje cz onkowskie we-
zwane zosta y do rekonstrukcji swoich krajowych i regionalnych systemów ba-
da , rozwoju i innowacji, a tak e do korekty wcze niej ju  wdra anych re-
gionalnych strategii innowacji (RIS), w a nie w kierunku tzw. inteligentnej 
specjalizacji1.

W praktyce, przy wymogu tzw. warunków ex-ante, za o onych w art. 86 
Rozporz dzenia ogólnego oraz w projekcie Wspólnych Ram Strategicznych,
zalecenie przygotowania przez regiony strategii inteligentnej specjalizacji sta o
si  dla nich obligatoryjne, poniewa  w perspektywie planistycznej i finansowej 
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1 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego 
w czeniu spo ecznemu, Komunikat Komisji KOM, Bruksela 3.03.2010; Unia innowacji – nowy 
program w ramach strategii Europa 2020, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/hot-
topics/innovation-union/index_pl.htm [data dost pu: 20.01.2012]. 
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2014-2020 b dzie podstaw  alokacji funduszy przeznaczonych na realizacj
w ramach Programów Operacyjnych (PO) celu 1. polityki spójno ci UE2.

Nic wi c dziwnego, e i w Polsce inteligentna specjalizacja znalaz a swoje 
miejsce w nowych d ugo- i redniookresowych centralnych dokumentach strate-
gicznych3, a w Strategii Innowacyjno ci i Efektywno ci Gospodarki zosta y nakre-
lone jej Krajowe Ramy Strategiczne4. Sta a si  ona te  przedmiotem wielu 

konferencji, debat oraz konsultacji spo ecznych zwi zanych z przygotowaniem 
Za o e  Umowy Partnerskiej 2014-20205 oraz programów operacyjnych, zw asz-
cza PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, PO Rozwój Polski 
Wschodniej, a tak e identyfikacj  inteligentnych specjalizacji województw oraz 
z aktualizacj  ich strategii rozwoju, w tym RIS, w wi kszo ci nieodpowia-
daj cych ju  na nowe wyzwania. 

Równolegle ukazywa o si  wiele opracowa  naukowych oraz publicystycz-
nych, propaguj cych ide  i potrzeb  tworzenia strategii RIS, a tak e materia ów 
o charakterze metodycznym, dotycz cych m.in. procedur i technik identyfikacji 
inteligentnych specjalizacji6. Wobec tego bogatego plonu wydawniczego nie ma 

2 Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, Dokument Roboczy S u b Komisji, Bruksela 14.03.2012, SWD (2012); Rozporz dze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj ce wspólne przepisy dotycz ce Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Funduszu Spójno ci, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i Rybackiego, obj tych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawia-
j ce przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego i Funduszu Spójno ci, oraz uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1083/2006,
KOM(2011) 615 wersja ostateczna, 2011/0276 (COD) SEC(2011)1141, Bruksela, dnia 6.10.2011. 

3 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesno ci. D ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju; przyj ty 
przez Rad  Ministrów w dniu 5.02.2013 r., Warszawa; Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne 
Spo ecze stwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Pa stwo, Za cznik do uchwa y nr 157 Rady 
Ministrów z dnia 25 wrze nia 2012 r., Warszawa 2012. 

4 Strategia Innowacyjno ci i Efektywno ci Gospodarki. „Dynamiczna Polska 2020”, Warszawa: 
Ministerstwo Gospodarki, 2013, s. 43; Foresight technologiczny przemys u – InSight2030: aktuali-
zacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization), Warszawa: 
Ministerstwo Gospodarki, 2012. Wyrazem spe nienia warunku ex-ante s  te  dokumenty z zakresu 
polityki naukowej przygotowane przez MNiSW, m.in.: Krajowy Program Bada i Polska Mapa 
Drogowa Infrastruktury Badawczej zatwierdzona przez MNiSzW 23 lutego 2011 r. 

5 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Za o enia Umowy Partnerstwa (za cz-
niki), przyj te przez Rad  Ministrów w dniu 15.01.2013.

6 Por. Z. S t r z e l e c k i, Inteligentna specjalizacja regionów w wietle inicjatyw Unii Europej-
skiej, „Forum My li Strategicznej” 2012, nr 2, wydanie specjalne; M. D o b r z y c k a, Inteligentna 
specjalizacja regionów, „Wspólnota” 2012, nr 1, s. 7-8; M. K a r d a s, Inteligentna specjalizacja 
w dokumentach strategicznych UE, [w:] Raport o innowacyjno ci gospodarki Polski w 2011 roku,
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potrzeby rozwijania wielu podstawowych kwestii. Jedynie tytu em wprowadzenia 
do zasadniczej cz ci artyku u bardzo ogólnie zostanie nakre lona geneza i istota 
koncepcji oraz strategii inteligentnej specjalizacji. 

Opracowanie ma charakter przegl dowy i obrazuje, na miar  mo liwo ci ró-
d owych, rezultaty dotychczasowych prac w regionach oraz rodz ce si  na ich tle 
obawy i dylematy. Jego podstaw  stanowi y najnowsze dokumenty strategiczne, 
ekspertyzy, prace naukowe, a tak e  w trosce o jak najwi ksz  aktualno  poru-
szanych zagadnie  – teksty publicystyczne zamieszczone w dziennikach i w wi-
trynach internetowych.  

Mimo e jeszcze zbyt wcze nie na pe n  ocen  dokonanych wyborów, przede 
wszystkim ich wp ywu na wzrost spójno ci i konkurencyjno ci regionów, to jed-
nak, ze wzgl du na rang  problematyki, ukazanie stanu prac i tocz cych si  debat 
w polskich regionach wydawa o si  ze wszech miar uzasadnione. Nawet przy 
prze wiadczeniu, e w warunkach dynamicznych zmian na tym polu, gdy tekst 
trafi do r k czytelników, ich zaawansowanie b dzie ju  inne. Z tego wzgl du 
jeszcze wa niejsze wydawa o si  cho by zasygnalizowanie: 

– dylematów zwi zanych z tworzeniem i wdra aniem RIS,  
– ich ponadregionalnego, subregionalnego i lokalnego kontekstu oraz powi -

za  z funkcjonuj cymi i tworzonymi klastrami, 
– postulatów dotycz cych dalszych dzia a  sprzyjaj cych unikaniu b dów 

i pu apek oraz pog bianiu partnerstwa i synergii rozwojowej regionów. 
Nie kwestionuj c wielu atutów inteligentnej specjalizacji, ju  w tym miejscu 

nale y wyja ni , e umieszczenie w tytule dylematów, a ni ej w tek cie nawet 
obaw i paradoksów, nie oznacza absolutnie w tpliwo ci autorki co do sensu 
wdra ania tej koncepcji i jej roli w kreowaniu zintegrowanego rozwoju regionów. 
O takim tytule oraz kszta cie opracowania zadecydowa o jednak prze wiadczenie 
o potrzebie eksponowania ju  w fazie identyfikacji inteligentnej specjalizacji, nie 
tylko korzy ci oraz dobrych praktyk, ale tak e potencjalnych problemów, z jakimi 
zapewne przyjdzie si  zmierzy . Sama idea nie ma przecie  magicznej si y, po-
dobnie jak nawet najbardziej trafny wybór specjalizacji regionalnej. Dlatego bez-
sporne atuty nie powinny przys ania wiadomo ci ryzyka tego trudnego przed-
si wzi cia. Umiej tne zarz dzanie nim, czyli jasne zdefiniowanie, a nast pnie

red. T. Baczko, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 50-52; 
J. H o u b - I w a n, Metodyka wy onienia inteligentnej specjalizacji regionu, Warszawa: 14 grudnia 
2012 r., www.innowacyjni.mazovia.pl/ [data dost pu: 12.02.2013]; M. P r o n i e w s k i [we wspó -
pracy z M. Juchnick ], Badanie potencja ów i specjalizacji polskich regionów. Zarys metodolo-
giczny, Warszawa 2013, http://www.mrr.gov.pl/ [data dost pu: 25.04.2013].  
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w a ciwy wybór narz dzi pozwalaj cych na zminimalizowanie, stanowi przecie
jeden z warunków sukcesu.  

Wychodz c z za o enia, e skuteczne wdra anie koncepcji inteligentnej spe-
cjalizacji wymaga dalekowzroczno ci wszystkich zaanga owanych podmiotów, 
pog bienia ich wspó dzia ania na wielu p aszczyznach i nadania procesowi 
wdra ania strategii z pewno ci  nie atwego partnerskiego charakteru, najlepsze 
motto tego tekstu, jak i dalszych przedsi wzi  w regionach, powinno stanowi
znane i cz sto przytaczane stwierdzenie Henry’ego Forda, „po czenie si  to po-
cz tek, pozostanie razem to post p, wspólna praca to sukces”.

1. GENEZA, PODSTAWY TEORETYCZNE  
ORAZ INSTYTUCJONALNE WSPARCIE  

KONCEPCJI INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 

Za o enia koncepcji inteligentnej specjalizacji, sformu owane w 2008 roku 
przez Grup  Eksperck Wiedza dla wzrostu, powo an  w 2005 roku przez 
unijnego Komisarza ds. Bada , nie stanowi novum, jak nierzadko zwyk o si
przyjmowa . Nawi zuj  one do teoretycznych podstaw rozwoju i specjalizacji 
regionalnej, zw aszcza o charakterze endogenicznym, a tak e polityki naukowej, 
innowacyjnej i przemys owej, m.in. do koncepcji7:

–  produktu podstawowego, wed ug której drog  do rozwoju regionalnego jest 
specjalizacja produkcyjna towarów najbardziej konkurencyjnych na rynkach 
zewn trznych, 

– elastycznej produkcji, zgodnie z któr  system oparty na M P, mog cych 
atwo zmienia  produkcj  i dostosowywa  j  do warunków rynkowych, pozwala 

osi gn  specjalizacj  u atwiaj c  znalezienie niszy rynkowej w gospodarce 
globalnej, 

– dystryktu przemys owego A. Marshalla, czyli obszaru, na którym kon-
centruj  swoj  lokalizacj  wyspecjalizowane zak ady przemys owe,

7 M. K a r d a s, Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, „Optimum. 
Studia Ekonomiczne” 2011, nr 2, s. 122; E. S z t o r c, Inteligentna specjalizacja – nowe wyzwanie
dla regionów, http://www.regioportal.pl/pl28/teksty2339/inteligentna_specjalizacja_8211_nowe_wy 
zwanie_dla_regionow [data dost pu: 25.05.2012]; M.A. K o w a l s k i, Znaczenie klastrów dla 
innowacyjno ci gospodarki w Polsce, Warszawa: SGH 2013, s. 50-73; Guide to Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), Smart Specialization Platform S3, 2012, 
http://www.s3platform.jrc.ec.europa.eu/ s3pguide, t umaczenie: Przewodnik Strategii Bada  i Inno-
wacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urz d Publikacji Unii Europejskiej, 
kwiecie  2013 (oficjalnie obowi zuje wersja angielska) [data dost pu: 26.04.2013], s. 14. 
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– diamentu przewag konkurencyjnych (pi ciu si ) i koncepcji klastra 
M. Portera, 

– biegunów wzrostu F.Perroux, 
– bazy ekonomicznej H. Hoyta,  
– nowych teorii: wzrostu, ekonomii instytucjonalnej i geografii ekonomicznej.  
Ich uwzgl dnienie w dokumentach strategicznych UE i rozwijanie w sferze 

polityki spójno ci nada o tym teoriom szczególn  rang  i aktualno .
Do zaproponowania koncepcji inteligentnej specjalizacji regionów sk oni y

KE zarówno opinie ekspertów bazuj cych na wymienionych teoriach ukierunko-
wanych terytorialnie, jak i dotychczasowe do wiadczenia zgromadzone w ci gu 
wieloletniej wspó pracy z regionami oraz oceny skuteczno ci wcze niejszych 
krajowych i regionalnych strategii innowacji8. Ich rezultaty utwierdzi y w adze 
UE w przekonaniu, e takie podej cie jest mo liwe, lecz jego realizacja wymaga 
wprowadzenia wielu istotnych zmian, m.in. w post powaniu zespo ów przygoto-
wuj cych programy9.

Inteligentna specjalizacja jest te  promowana przez zespó Synergies Expert 
Group, powo any przez Dyrekcj  Generaln  ds. Bada  Naukowych i Innowacji 
KE i uznawana za wa ny instrument synergii mi dzy programem Horyzont 2020 
a funduszami strukturalnymi w kontek cie rozwoju potencja u i d enia do 
doskona o ci10. W propagowanie tej koncepcji zaanga owa  si  równie  Komitet 
Regionów11, Bank wiatowy12 i OECD, poprzez badania porównawcze 
obejmuj ce wszystkie regiony pa stw cz onkowskich oraz wspólne opracowanie 
z KE pod tytu em Regiony a polityka innowacji13.

Now  sieci  europejskich przedstawicieli regionalnych i ekspertów, maj c
pomaga  regionom w opracowaniu i wdra aniu strategii inteligentnej specjaliza-
cji, sta a si  Platforma S³, której celem jest promocja skutecznego, efektywnego 

8 W celu sprawdzenia, jak wprowadzone zmiany funkcjonuj  w praktyce, KE we wspó -
pracy z dwunastoma instytucjami zarz dzaj cymi przeprowadzi a wiele programów pilota o-
wych http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home [data dost pu: 20.04.2013]. 

9 Podej cie wynikowe. Dostrajanie polityki spójno ci, „Panorama Inforegio” 2012, nr 41, Doda-
tek specjalny – przysz o  dotycz ca polityki spójno ci, s.12. 

10 Przewodnik Strategii Bada  i Innowacji (Guide to Research...), s. 9-10. 
11 Opinia Komitetu Regionów „Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji”,

Dziennik Urz dowy UE (2011/C 259/04). 
12 Na przyk ad ze rodków B  zosta y wykonane przek ady przewodnika RIS, równie  na j zyk 

polski.
13 Promoting Growth in All Regions, OECD: Publishing 2012; Draft synthesis report on 

innovation driven-growth in regions: the role of smart specialisation, OECD: December 2012, 
Regions and Innovation Policy, OECD, http://www.oecd.org/innovation/oecdreviewsofregional 
innovationregionsand innovationpolicy.htm [data dost pu: 12.03.2013]. 
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i synergicznego korzystania z inwestycji publicznych, w celu osi gni cia rozwoju 
innowacyjnego przez budowanie wieloletnich strategii oraz propagowanie do-
brych praktyk w regionach14. Na zlecenie KE utworzony te  zosta  specjalny 
portal internetowy (S3 Platform) oraz zredagowany przewodnik RIS315. Jego
twórcy podkre laj , e z za o enia nie ma on charakteru nakazowego oraz nie 
wyczerpuje tematu i wraz z rozwojem samej koncepcji zawarto  przewodnika 
b dzie regularnie aktualizowana.

2. ISTOTA KONCEPCJI INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 

Podstawowym za o eniem koncepcji inteligentnej specjalizacji jest podnosze-
nie innowacyjno ci i konkurencyjno ci regionów na bazie ich potencja u endoge-
nicznego i bran  ju  w nich funkcjonuj cych. Mog  to by  zarówno specjalizacje 
w ramach jednego sektora, jak i przedsi wzi cia mi dzysektorowe pozwalaj ce 
na osi gni cie specyficznej przewagi konkurencyjnej.  

Wytyczne KE w zakresie tzw. strategii innowacji trzeciej generacji stawiaj
przed regionami oczekiwanie co do wzmacniania inteligentnych specjalizacji 
bazuj cych na czterech nast puj cych, wzajemnie powi zanych, zasadach (okre-
lanych jako 4 C): wybory (choices), przewaga konkurencyjna (competitive ad-

vantage), masa krytyczna (critical mass) i wspólne przywództwo (collaborative 
leadership)16.

Celem tej koncepcji jest w a nie osi gni cie masy krytycznej w kluczowych 
dla konkurencyjno ci obszarach i sektorach, rozprzestrzenianie technologii ogól-
nego zastosowania, zw aszcza poprzez ich wykorzystywanie w produktach 
i us ugach oraz wzmocnienie lokalnych potencja ów w zakresie dzia alno ci in-
nowacyjnej. Przy wykorzystaniu wiedzy oraz wyspecjalizowanej dzia alno ci 
badawczo-rozwojowej, dopasowanej do cech spo eczno-gospodarczych, regiony 
maj  osi gn  doskona o  w specyficznej dziedzinie, umo liwiaj c  im konku-
rowanie na arenie mi dzynarodowej poprzez:  

14 Upowszechnianie wiedzy na temat koncepcji powierzono Joint Research Centre (JRC) 
w Sewilli, monitorowanie Platformy Zespo owi Steruj cemu ekspertów z kilku wydzia ów KE, 
który otrzymuje te  informacje od lustrzanej grupy ekspertów i przedstawicieli sieci (EURADA, 
ERRIN, EBN, European Cluster Observatory, European Cluster Alliance, ERISA). Smart Speciali-
zation Platform S3, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home [data dost pu: 13.04.2013]. 

15 Przewodnik Strategii Bada  (Guide to Research...).
16 Guide to research; http://s3platform.jrc.ec.europa.eu [data dost pu: 22.02.2013]. 
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– wskazanie, na podstawie analizy mocnych i s abych stron oraz mo liwo ci
i tendencji rozwojowych, kilku priorytetów inwestycyjnych w perspektywicznych 
obszarach specjalizacji i budowanie na tej podstawie przewagi,

– mobilizowanie talentów dzi ki czeniu potrzeb z mo liwo ciami sektora 
badawczo-rozwojowego i biznesu oraz wykorzystanie wiedzy i wyspecjalizowa-
nej dzia alno ci badawczo-rozwojowej, dopasowanej do cech spo eczno-gospo-
darczych danego regionu, 

– nakierowanie na rozwijanie klastrów i tworzenie przestrzeni dla zró nico-
wanych powi za  mi dzysektorowych nap dzaj cych procesy dywersyfikacji 
w warunkach wi kszego uczestniczenia w sieciach ponadregionalnych,  

– w czanie w procesy proinnowacyjne nie tylko instytucji naukowych, firm 
i w adz publicznych, ale tak e odbiorców, czyli u ytkowników innowacji.  

Wed ug autorów RIS3 Guide przy wykorzystaniu istniej ce zasobów 
i kompetencji mo liwe s  cztery ró ne modele zmian strukturalnych: 

a) transformacja – przej cie od istniej cego do nowego sektora (np. Sektor 
optyczny i medyczny w Austrii), 

b) modernizacja – technologiczne usprawnienia w istniej cych sektorach 
opartych na technologiach ogólnego zastosowania (np. Sektor papierniczy 
w Finlandii); 

c) dywersyfikacja – poszerzenie dzia alno ci na nowe sektory poprzez wyko-
rzystanie efektów synergii (np. przemys  lotniczy i kosmiczny we Francji), 

d) radykalna transformacja – utworzenie nowego sektora (np. wykorzystanie 
ICT w archeologii we W oszech). 

Zdaniem KE o ile wiod ce regiony mog  inwestowa  w udoskonalanie ogól-
nych technologii lub innowacji w dziedzinie us ug, o tyle pozosta ym regionom 
wi cej korzy ci przyniesie inwestowanie w innowacje w konkretnym sektorze lub 
kilku pokrewnych sektorach. Równie  z bada  przeprowadzonych przez OECD 
wynika, e w regionach cechuj cych si  ni sz  wydajno ci  pracy bardziej sku-
teczne i efektywne mog  by  inwestycje s u ce zwi kszeniu zaawansowania 
technologicznego zakorzenionych bran  i dzia ania usprawniaj ce absorpcj  in-
nowacji z zewn trz17.

Najtrudniejszym zadaniem, wpisanym w wymóg inteligentnej specjalizacji, 
jest okre lenie to samo ci spo eczno-gospodarczej regionu oraz zidentyfikowanie 
najbardziej obiecuj cych obszarów specjalizacji. Nale y wówczas koniecznie 
uwzgl dni , e w procesie tworzenia trwa ych przewag konkurencyjnych najcen-
niejszym potencja em regionu, decyduj cym o jego unikalno ci, s  zasoby specy-

17 Promoting Growth in All Regions.
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ficzne i niepowtarzalne. Taki potencja , zakorzeniony w przestrzeni i niejako 
„przywi zany” do regionu, kumulowany oraz tworzony ewolucyjnie w d ugim 
okresie, trudno jest oddzieli  od miejsca wyst powania18. Dlatego zasoby specy-
ficzne, cechuj ce si  rzadko ci  wyst powania, s  trudne do imitacji, kopiowania 
i transferowania przez konkurentów, a ich tworzenie w innej przestrzeni, mimo 
poniesienia du ych nak adów, nie gwarantuje jednocze nie po danego efektu.  

Ta unikalno  nie musi oczywi cie dotyczy  specyficznej bran y, w której 
region jest lepszy od „reszty wiata”, mo e wyra a  si  w unikalnym po czeniu 
ju  istniej cych potencja ów gospodarki, tradycji i kultury, zasobów naturalnych, 
kapita u intelektualnego i spo ecznego. Mog  to by  zasoby niematerialne, daj ce 
poczucie odr bno ci kulturowej, relacje, umiej tno ci i zdolno ci, to samo ,
zdolno ci organizacyjne regionów, a tak e system potrzeb, aspiracji i warto ci
mieszka ców. W a nie specyficzne zasoby regionu, wkomponowane w procesy 
globalne, staj  si  obecnie kluczowym czynnikiem sukcesu. Ich posiadanie 
decyduje o unikalno ci przestrzeni regionalnej i powinno by  postrzegane jako 
baza endogenicznego rozwoju, a zarazem naturalna przewaga konkurencyjna19.

Trzeba te  koniecznie uwzgl dni , e o inteligentnej specjalizacji decyduj  nie 
tylko innowacje technologiczne, lecz i spo eczne oraz ich kombinacje, np.: nowe 
us ugi i procesy, marketing, branding, innowacje. Wobec uzasadnionych obaw, 
e inteligentna specjalizacja mo e by  kojarzona wy cznie z innowacjami tech-

nologicznymi, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej KE za-
pewniaj , e wpisuje si  ona równie  w koncepcj  rozwoju gospodarczego zwi -
zanego z promowaniem produktów naturalnych, ma oseryjnych o charakterze 
r kodzielniczym, co charakteryzuje du  cz  produktów rzemios a20.

18 A. J e w t u c h o w i c z, Terytorium jako podstawa procesu tworzenia innowacyjnych rodo-
wisk przedsi biorczo ci, [w:] Budowanie zdolno ci innowacyjnych regionów, red. A Nowakowska, 

ód : Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego 2009, s.10; A N o w a k o w s k a, Dobrze zarz dza
to zrozumie  „w asne podwórko”, „Pomorski Przegl d Gospodarczy” temat numeru: Dobre rz dze-
nie, 2008, nr 2 (37), Gda sk: Instytut Bada  nad Gospodark  Rynkow , s. 46-47. 

19 Identyfikacja zasobów specyficznych jest wyj tkowo trudnym zadaniem analityczno-badaw-
czym, poniewa  w poszukiwaniu niepowtarzalno ci tradycyjne techniki statystyczne s  niew tpli-
wie skazane na pora k . Bardziej przydatne mog  si  okaza  tzw. mi kkie metody i narz dzia ana-
lizy, jak: case study, swobodne wywiady czy obserwacje. Por. N o w a k o w s k a, Dobrze zarz -
dza , s. 47-48. 

20 wiadczy o tym najlepiej tre  najnowszego przewodnika po innowacjach spo ecznych, 
wydanego przez KE w lutym 2013 r. Por. Guide to social innovation, European Commission, 
Regional and Urban Policy 2013, http://ec.europa.eu/.../social_innovation/social_innovation [data 
dost pu: 29.04.2013]; Regionalna strategia inteligentnej specjalizacji, http://www.zrp.pl/Default. 
aspx [data dost pu: 27.09.2012]. 
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Twórcy przewodnika RIS3 wyja niaj , e koncepcja jest „inteligentna” przede 
wszystkim dlatego, e:

–  po pierwsze, buduje mosty mi dzy sfer  bada  i innowacji z jednej strony, 
a rozwojem gospodarczym z drugiej, przy wykorzystaniu nowatorskich metod 
ilo ciowych i jako ciowych, takich jak proces przedsi biorczego odkrywania na 
rzecz tworzenia strategii oraz wyznaczanie priorytetów przez decydentów 
politycznych w bliskiej wspó pracy z lokalnymi interesariuszami,  

– po drugie, jest powi zana z otoczeniem, co przy ustalaniu celów zmusza 
regiony do ambitnego, lecz realistycznego podej cia21.

3. REGIONALNE STRATEGIE BADA  I INNOWACJI  
NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 

Regionalne strategie bada  i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji 
(RIS3) s  zintegrowanymi, oddolnie definiowanymi, programami transformacji 
gospodarczej, bazuj cymi na22:

– wykorzystaniu mocnych stron i przewag konkurencyjnych danego regionu 
oraz jego potencja u do osi gania doskona o ci, przy uwzgl dnieniu ró nic
w mo liwo ciach gospodarczych regionów w odniesieniu do innowacji, 

– pe nym zaanga owaniu interesariuszy i wspólnym zidentyfikowaniu najbar-
dziej obiecuj cych obszarów specjalizacji, a tak e s abo ci utrudniaj cych wpro-
wadzanie innowacji w danym regionie, 

– skoncentrowaniu wsparcia publicznego w zakresie prowadzonej polityki 
i inwestycji na kluczowych regionalnych priorytetach, wy aniaj cych si  tren-
dach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, w cznie
z dzia aniami zwi zanymi z ICT,  

– zastosowaniu narz dzi zach caj cych do innowacyjno ci i eksperymen-
towania, stymuluj cych inwestycje podmiotów prywatnych w badania i rozwój; 
sprzyjaj cych innowacjom technologicznym i praktycznym; kreowaniu efektu 
synergii, 

21 Guide to Research, s. 17. 
22 A. N o w a k o w s k a, Regionalne strategie innowacji – polskie do wiadczenia wdra ania,

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego” nr 453, Ekonomiczne Problemy Us ug, nr 8, 
Szczecin: 2007 Guide to Research, s. 24; W.M. G a c z e k, M. M a t u s i a k, Innowacyjno  gos-
podarek województw Polski Wschodniej – ocena, znaczenie, perspektywy, Ekspertyza wykonana na 
zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju spo eczno- 
-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Pozna : 2011, s. 7-8. 
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– oparciu na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence-based), wska -
nikach oraz solidnym systemie monitorowania i ewaluacji.  

Zdaniem KE, zamiast rozprasza rodki na inwestycje w ró nych obszarach 
i bran ach z pomoc  RIS3, regiony powinny skoncentrowa  zasoby na kilku klu-
czowych priorytetach.  

Przy wyborze inteligentnej specjalizacji podstaw  procesu selekcji powinien 
stanowi  rzeczywisty potencja , realnie dopasowany do zdolno ci, mo liwo ci
i potrzeb w regionie. Dlatego samorz d regionalny powinien zaanga owa  w t
selekcj  jak najszersze grono partnerów, skoncentrowa  wokó  wspólnej wizji 
rodowiska naukowo-badawcze, biznesowe, instytucje otoczenia biznesu, a tak-
e partnerów spo ecznych, tworzy  nie tylko odpowiednie otoczenie formalno- 

-prawne, lecz wspiera  relacje mi dzy partnerami i budowanie kapita u spo ecz-
nego, bazuj cego na tak wa nych sk adowych, jak: zaufanie, otwarto
i wspó praca23.

Regionalne Strategie Innowacji powstaj  najcz ciej obok strategii rozwoju 
regionu, w formie dokumentu uzupe niaj cego t  strategi  „matk ”, nadrz dn
w stosunku do RSI, obejmuj c  wi cej aspektów ycia w regionie, nie tylko sfer
gospodarcz , ale i spo eczn , m.in. edukacj , ochron  zdrowia, rodowisko, bez-
piecze stwo publiczne.  

W Polsce relacje mi dzy strategiami rozwoju a strategiami innowacji zosta y
uregulowane prawnie w art. 11 ust. 1 ustawy o samorz dzie województwa, 
nakazuj cym takie wyznaczenie celów strategii rozwoju, by uwzgl dnia y pod-
noszenie poziomu konkurencyjno ci i innowacyjno ci gospodarki wojewódz-
twa. Jest to jeden z obszarów, którego powinna dotyczy  strategia, wspomniany 
akt prawny odnosi si  bowiem tak e do innych sfer, np. kulturowej, spo ecznej 
czy historycznej. 

Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji i aktualizacja RSI nie jest pro-
stym przed u eniem dotychczasowego planowania, jego aktualizacj , lecz ma 
stanowi  istotn  zmian , rozumian  jako skok do nowej pr dko ci rozwoju24.
To strategiczne podej cie do budowania innowacyjno ci gospodarki ró ni si
wyra nie od zapisów dokumentów strategicznych na lata 2007-2013, ponie-
wa  oznacza: 

– po pierwsze, odej cie od sektorowego uj cia innowacyjno ci na rzecz 
zintegrowanych i mi dzysektorowych dzia a  w budowaniu zdolno ci inno-

23 Podkre laj  to uczestnicy wielu debat, m.in. sesji W kierunku nowej wizji rozwoju Polski 
i Pomorza, w ramach VI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego Politechniki Gda skiej http:// 
www.pomorze2030.pl/index.php/eng/content/view/full/805 [data dost pu: 11.05.2013].  

24 H o u b - I w a n, Metodyka wy onienia inteligentnej specjalizacji.
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wacyjnych oraz od orientacji polityki innowacyjnej wokó  rozwoju przedsi -
biorstw na rzecz tworzenia komplementarnych systemów i rodowiska inno-
wacji; 

– po drugie, przesuni cie akcentu w implementacji strategii z poziomu 
definiowania dzia a  na rzecz wi kszej koncentracji wokó  problemu efek-
tywno ci polityki (orientacja na efekty).

4. ZAAWANSOWANIE PRZYGOTOWA
DO WDRA ANIA RSI  

W POLSKICH REGIONACH 

Cho  nie zamierzam, bo i nie sposób, szczegó owo prezentowa  i ocenia
zidentyfikowane przez województwa inteligentne specjalizacje, sposoby ich 
wyboru oraz pomys y na oryginalne nazwy, to jednak na podstawie analizy 
dokumentów i wykonanego zestawienia (rys. 1) mo na odnotowa  przynajm-
niej kilka najbardziej znamiennych faktów.  

Jak ju  sygnalizowano, na poziomie krajowym podstaw  identyfikacji inteli-
gentnych specjalizacji, czyli wybranych dziedzin nauki i gospodarki stanowi -
cych potencja  rozwojowy kraju i regionów, s  takie dokumenty, jak: Program 
Rozwoju Przedsi biorstw25 i Krajowy Program Bada . Na zdefiniowanych spe-
cjalizacjach b dzie koncentrowa o si  wsparcie realizowane w latach 2014-2020 
za po rednictwem PO Inteligentny Rozwój, którego za o enia w maju 2013 r. 
poddane zosta y konsultacjom spo ecznym26.

Na poziomie regionalnym zidentyfikowane inteligentne specjalizacje s  za-
mieszczone w zaktualizowanych strategiach rozwoju województw lub w re-
gionalnych strategiach innowacji.  

25 Program Rozwoju Przedsi biorstw do 2020 r., projekt, Program wykonawczy do Strategii 
Innowacyjno ci i Efektywno ci Gospodarki, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki stycze  2013, 
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnos
ci/Program+Rozwoju+Przedsiebiorstw [data dost pu: 21.05.2013]. W tym programie uwzgl dnione 
zosta y wyniki badania Foresight technologiczny przemys u.

26 Za o enia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, www.poig. 
gov.pl/2014_2020/.../Zalozenia_PO_IR_maj_2013.pdf  [data dost pu: 26.05.2013]. 
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 Cho  wszystkie województwa zadeklarowa y przyst pienie do wy onienia in-
teligentnych specjalizacji oraz opracowania nowej edycji RSI, stan zaawansowa-
nia prac i ich rezultaty s , najogólniej rzecz bior c, ró ne. Dwa województwa, 
lubuskie i wielkopolskie27, wci  jeszcze nie zdefiniowa y w asnych inteligent-
nych specjalizacji, cho  w obu prowadzone s  prace eksperckie i organizacyjne. 
Wprawdzie w województwie lubuskim rezultatem wykonanych ekspertyz jest 
propozycja trzech nast puj cych specjalizacji: odnawialne ród a energii, bran a
IT oraz bran a metalowa28, nie zosta y one jednak umieszczone na rys.1, ponie-
wa  nie by y poddane konsultacjom i nie znalaz y si  w strategii rozwoju tego 
województwa, przyj tej 19 listopada 2012 roku. Nadal te  nie powsta a jeszcze 
RSI29. Na drugim biegunie s  województwa, które nie tylko zako czy y faz
identyfikacji inteligentnych specjalizacji, lecz opracowa y i uchwali y nowe 
RSI, a tak e zatwierdzi y zaktualizowane strategie rozwoju. W cz ci tych do-
kumentów znalaz y si  informacje o cie kach doj cia do wybranych obszarów 
inteligentnych specjalizacji, przewidywanych kierunkach dzia a , a nawet 
o instrumentach wsparcia obszarów IS oraz o sposobach ich monitorowania 
i aktualizacji30.

Kolejno  prac, zastosowane metody a tak e charakter i poziom szczegó owo-
ci zidentyfikowanych obszarów specjalizacji s  zró nicowane, podobnie jak 

horyzont czasowy RSI. Wi kszo  dokumentów obejmuje okres do 2020 r., od-
powiadaj cy cezurze perspektywy planistycznej i finansowej UE oraz zwi zanych 
z ni redniookresowych strategii i programów operacyjnych. Sejmik Woje-

27 W Wielkopolsce rozpocz  prace zespó  ds. Inteligentnych Specjalizacji i przygotowywany 
jest Plan Dzia a . Dokonany zosta  przegl d wyzwa  regionalnych i dotychczasowych bada , uru-
chomiono cztery nowe badania i podj ta zosta a wspó praca z Zespo em ds. RPO w celu uwzgl d-
nienia zapisów wynikaj cych z RSI w programie regionalnym a po identyfikacji specjalizacji, rów-
nie  uwzgl dnienia wynikaj cych z nich dzia a . Obecnie przedmiotem zamówienia jest przepro-
wadzenie analizy obszarów specjalizacji naukowej województwa pod k tem wy onienia i n t e l i -
g e n t n y c h  s p e c j a l i z a c j i regionu http://www.portalzp.pl/przetarg/208812/analiza-obszarow 
-specjalizacji-naukowej-wojewodztwa-wielkopolskiego-pod-katem-wylonienia-inteligentnych-spec
jalizacji-regionu.html/ [data dost pu: 18.04.2013]. 

28 Inteligentna specjalizacja województwa lubuskiego w kontek cie innowacyjnego potencja u
regionu, Ekspertyza wykonana na zlecenie Urz du Marsza kowskiego województwa lubuskiego, 
P. Sojka, A. Nowacka, M. Robczy ska, Gliwice: 2012, Projekt systemowy „Lubuskie Centrum Inno-
wacji” w ramach Poddzia ania 8.2.2.Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki; A. w i a d e k, Inteligentna specjalizacja regionalna województwa lubuskiego – instru-
mentalizacja dzia a  operacyjnych i strategicznych, www.innowacje.lubuskie.pl/app.php?go...Eb 
NaFDhUx3dXT&t...[data dost pu: 23.04.2013].  

29 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, przyj ta przez Sejmik Województwa Lu-
buskiego dnia 19 listopada 2012 roku. 

30 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Projekt 1.0; Warszawa, kwiecie  2013 r. 
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wództwa ódzkiego uchwali  dokument LORIS 2030 obejmuj cy d u sz  per-
spektyw 31.

W województwie dolno l skim, które najwcze niej zaktualizowa o RSI, 
przyjmuj c j  ju  30 sierpnia 2011 r., nie uwzgl dniono jeszcze koncepcji inteli-
gentnej specjalizacji32. Zosta y jednak wskazane kluczowe obszary wpisuj ce si
w t  koncepcj . Natomiast zapisy dotycz ce inteligentnych specjalizacji zosta y
umieszczone w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolno l skiego
2020, uchwalonej przez Sejmik w lutym 2013 r.33 Za o ono tam, e bazuj c na 
RSI Dolnego l ska, województwo b dzie skupia o si  na czterech obszarach 
naukowych: nauki medyczne i biologiczne, nauki chemiczne, informatyka i ko-
munikacja, matematyka i fizyka. Na marginesie warto doda , e w a nie Dolno-
l skie jako pierwsze spo ród polskich regionów przyst pi o do utworzonej przez 

KE Platformy Smart Specialisation (S3 Platform)34. Podobnie jak w ubieg ej edy-
cji RSI, w czo ówce województw znalaz o si  te l skie, w którym po kilkumie-
si cznych konsultacjach spo ecznych – trwaj cych do 20 listopada 2012 r. – radni 
Sejmiku przyj li zaktualizowana RSI 20 grudnia 2012 roku35.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Ma opolskiego 2013-2020,
uchwalona 28 marca 2013 r., traktowana jest z kolei jako jeden z programów 
operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Ma opolskiego na lata 2011-2020,
zatwierdzonej ju  w 2011 r.36 W wielu województwach prace nad aktualizacj

31 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa ódzkiego – LORIS 2030, zatwierdzona 
w dniu 26 kwietnia 2013 r. Przyj cie tego dokumentu oznacza o zako czenie intensywnych prac 
zwi zanych z przygotowywaniem RSI w ramach projektu „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 
2030” i przej cie do etapu realizacji d ugoterminowej polityki innowacyjnej. 

32 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolno l skiego na lata 2011-2020,
Wroc aw: stycze -czerwiec 2011; Plan Wykonawczy na lata 2012-2014 do Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Województwa Dolno l skiego na lata 2011-2020 Nowa Regionalna Strategia Inno-
wacji 15.09.2011. 

33 Strategia Rozwoju Województwa Dolno l skiego 2020, Wroc aw: Urz d Marsza kowski Wo-
jewództwa Dolno l skiego 2013. 

34 Do po owy 2013 r. do Platformy S3, zrzeszaj cej ponad 100 europejskich regionów, 
przyst pi a ju  wi kszo  województw, w tym: lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podkarpackie, 
podlaskie pomorskie, wi tokrzyskie, warmi sko-mazurskie i wielkopolskie. 

35 Regionalna Strategia Innowacji Województwa l skiego na lata 2013-2020, Katowice: 
Sejmik Województwa l skiego, 2012. 

36 Strategia Rozwoju Województwa Ma opolskiego 2011-2020, Za cznik Nr 1 do Uchwa y
Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Ma opolskiego z dnia 26 wrze nia 2011 roku, Kraków: 
Urz d Marsza kowski Województwa Ma opolskiego Departament Polityki Regionalnej; Program 
strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Ma opolskiego 2013-2020 – projekt,
Za cznik nr 1 do Uchwa y Nr 370/13 Zarz du Województwa Ma opolskiego z dnia 28 marca 
2013 r.
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dokumentów strategicznych zosta y zintensyfikowane w pierwszym pó roczu 
2013 r. a ich plon poddany zosta  obecnie konsultacjom spo ecznym.  

Obszary specjalizacji by y dotychczas i s  nadal identyfikowane w wyniku 
po czenia dwóch podej :

– bottom-up, czyli ró nych konsultacji z przedstawicielami przedsi biorców, 
organizacji pracodawców, najwi kszych firm w regionie, a tak e naukowców,

– top-down, propozycji ekspertów, którzy na zlecenie zarz dów województw, 
wykonali analizy potencja u regionów.  

Wprawdzie nie ma regu y dotycz cej poziomu szczegó owo ci zidentyfiko-
wanych specjalizacji i trudno by oby jednoznacznie okre li , jaka ich liczba 
by aby najbardziej optymalna, to odnotowa  nale y wyra ne ró nice w tym 
zakresie (rys.1). O ile dla cz ci województw, np. podkarpackie, wybór cie ki
rozwoju by  oczywisty i okre lenie inteligentnych specjalizacji nie stanowi o
problemu, o tyle w innych województwach indentyfikacja okaza a si  nie atwym 
przedsi wzi ciem37.

Za ko o zamachowe podkarpackiej gospodarki uznany zosta  nowoczesny 
przemys  lotniczy powi zany z badaniami i dotycz c  jego edukacj 38.
Niew tpliwie takie dzia ania u atwi  pr nie funkcjonuj cy tutaj od 2003 r. klaster 
Dolina Lotnicza, którego celem jest przekszta cenie Polski po udniowo-
wschodniej w wiod cy w Europie region lotniczy, dostarczaj cy ró norodne 
produkty i us ugi przemys u lotniczego najbardziej wymagaj cym klientom. 
Coraz wi ksza koncentracja firm przemys u lotniczego, o rodków naukowo-
badawczych a tak e zaplecza edukacyjnego i szkoleniowego stymuluje rozwój 
gospodarczy, wzrost liczby miejsc pracy, popraw  warunków ycia mieszka ców 
oraz stawia region w „pierwszej europejskiej lidze” pod wzgl dem 
innowacyjno ci39. T  specjalizacj  uzupe nia sektor tak zwanej „jako ci ycia”, 
obejmuj cy turystyk  medyczn , rekreacj , opiek  nad osobami starszymi 
i ywno  ekologiczn .

37 Informacje od regionów nt. stanu prac nad regionalnymi strategiami z zakresu inteligentnych 
specjalizacji, http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/fundusze_europejskie/programowanie-perspek 
tywy-2014-2020/_files/2014-2020/Za_._PO_IR_-_Informacje_o_inteligentnej_specjalizacji.doc. 

38 W 2003 roku Dolina Lotnicza skupia a zaledwie 18 firm zatrudniajacych 9 tysi cy osób 
i maj cych sprzeda  na poziomie 0,2 miliarda dolarów. Dziesi  lat pó niej funkcjonuje ponad sto 
firm z bran y lotniczej, 23 tysi ce miejsc pracy i sprzeda  na poziomie pó tora miliarda dolarów.
Podkarpacie bran  lotnicz  stoi, http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/pod 
karpacie-branza-lotnicza-stoi,47816.html [data dost pu: 29.04.2013]. 

39 W. S t e p a n i u k, Dolina Lotnicza – polski przyk ad centrum biznesu na wiatow  skal ,
„Polski Przemys ” 2012, nr 4(16), s. 29-32.
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W a nie do wiadczenia Podkarpacia, a tak e wskazane ni ej pozytywne 
przyk ady z innych województw, m.in. lubelskiego i warmi sko-mazurskiego, 
pokazuj  najlepiej, e klastry z jednej strony s  wa nymi zasobami, a z drugiej 
niezb dnymi narz dziami polityki rozwoju inteligentnych specjalizacji. W tej 
koncepcji mog  by  podstaw  identyfikacji obszarów priorytetowych (silnego 
przemys u, zasobów regionalnych, wyznaczania priorytetów, podejmowania 
przez w adze decyzji) i wdra ania strategii RIS przez inwestycje i powi zania 
mi dzysektorowe. Mog  by  wykorzystywane w okre lonych obszarach, jak: 
dost p do bada , edukacja, rozwój umiej tno ci, wspó praca z lokaln  baz
rozwojow , efektywno  zarz dzania klastrem, co powinno dodatkowo wzmocni
i rozwin  ich potencja  przy realizacji strategii. Przyk ad województwa 
podkarpackiego jest tego najlepszym dowodem. 

KE rekomenduje tak zwane podej cie 3x3, które ma na celu wykorzystanie 
klastrów przy projektowaniu i wdra aniu RIS3. Ich mapowanie pozwala ziden-
tyfikowa  regionaln  konkurencyjno  i zasoby (wskaza  bran , lokalizacj , czy 
podzia  przestrzenny), okre li  priorytety. Dlatego w perspektywie 2014-2020 
klastry maj  by  wspierane we wspólnych celach z obszarami inteligentnej 
specjalizacji40. Rekomendowane jest równie  wzmocnienie lokalnej i mi dzy-
narodowej wspó pracy, w szczególno ci w odniesieniu do wspierania rozwi-
jaj cych si  bran  (m.in. utrzymanie zasobów finansowych wspieraj cych 
wspólne projekty, których celem jest stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz 
identyfikacja i tworzenie optymalnych warunków w okre lonych obszarach 
klastrów).

S  województwa, np. kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, opolskie, 
które przewiduj  inny, znacznie bardziej szczegó owy charakter inteligentnych 
specjalizacji koncenruj cych si  wokó  bran . Województwo kujawsko-po-
morskim wyró ni o ich a  osiem, uzasadniaj c, e konieczna jest precyzyjna, 
dobrze wymierzona interwencja. Czas poka e jednak, czy taki argument jest 
uzasadniony.

40 M. P i e k o w s k i, Inteligentne specjalizacje a klastry, http://www.pi.gov.pl/PARP/cha 
pter_86197. asp?soid=427438326EDF45A2935940951F4B3475 [data dost pu: 14.05.2013]. 
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5. ATUTY INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 
Cho	 w Lubelskiem nie zabrak�o „regionalnych zgrzytów” dotycz�cych 

projektu strategii rozwoju województwa41, to pozytywnie nale�y oceni	 za-
równo za�o�enia i metodyk� realizowanych prac42, bazuj�cych na zasadach 
postulowanych w poradniku RIS, jak i zawarto�	 konsultowanego projektu 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.43. S�u-
sznie przyj�to, �e zgodnie z koncepcj� inteligentnej specjalizacji: 

– endogeniczne potencja�y rozwojowe powinny spe�nia	 trzy warunki:  
1. zakorzenienie w gospodarce regionu, 
2. pokrewie�stwo technologiczne, 
3. komunikacja oraz sie	 powi�za� wewn�trz- i mi�dzy sektorami; 

– regionalne specjalizacje nauki i gospodarki powinny wyznacza	 uk�ad 
synergicznych i wzajemnie uzupe�niaj�cych si� kierunków inteligentnego 
rozwoju województwa,  

– realizacja celu trzech Strategii Rozwoju Selektywne zwi�kszanie 
potencja�u wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsi�-
biorczo�ci i innowacyjno�ci regionu pozwoli na zwi�kszenie innowacyjno�ci 
tych kierunków dzia�alno�ci gospodarczej regionu, które z jednej strony s� 
zakorzenione w jego gospodarczej tradycji, z drugiej za� mog� by	 wsparte 
dobrze ju� rozwini�tym zapleczem badawczo-rozwojowym44.  

Nie wskazano konkretnych bran�, lecz umiejscowienie w �a�cuchu wy-
twórczym warto�ci dodanej. Za pierwsz� kluczow� specjalizacj� uznana 
zosta�a biogospodarka, której g�ównym �a�cuchem jest produkcja �ywno�ci 
wysokiej jako�ci (od produkcji pierwotnej, poprzez przetwórstwo, sprzeda� 
i konsumpcj�). Za drugi wy�aniaj�cy si� �a�cuch przyj�to bioenergi� (opart� 
na biomasie pochodzenia rolniczego), a za trzeci – produkty biomedyczne. 
                                                 

41 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektyw� do 
2030 r.), Lublin: Zarz�d Województwa Lubelskiego, kwiecie� 2013 r.; R. P a n a s, Strategia 
rozwoju województwa lubelskiego za 650 tys. z� http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/ 
article? AID=/20130417/LUBLIN/130419593 [data dost�pu: 07.05.2013]. 

42 Za�o�enia aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 
Lublin: Zarz�d Województwa Lubelskiego, pa�dziernik 2012; http://www.rsi.lubelskie.pl/index. 
php/ regionalna-strategia-innowacji/pozycja-6 [data dost�pu: 23.03.2013]. 

43 Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku Lublin: 
Zarz�d Województwa Lubelskiego, maj 2013 r. http://www.rsi.lubelskie.pl/index.php/konsultacje-
spoleczne-rsi-wl-2020 [data dost�pu: 01.06.2013]. 

44 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektyw� do 
2030 r.), Lublin: Zarz�d Województwa Lubelskiego, kwiecie� 2013 r., s. 41, 57-60. 
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Rys. 2. Zidentyfikowane specjalizacje województwa lubelskiego 

ród o: P. J a n c z a r e k, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 
Inteligentne Specjalizacje, Wspólne posiedzenie Zarz dów Województw: wi tokrzyskiego 
i Lubelskiego, Sandomierz, 26 marca 2013 r., prezentacja [data dost pu: 21.04.2013].

Jak wida  na rysunku 2, oprócz specjalizacji kluczowej wyró nione tu zosta y: 
– specjalizacja uzupe niaj ca: Us ugi medyczne i prozdrowotne, 
– specjalizacja wspomagaj ca: Informatyka i automatyka, 
– specjalizacja wy aniaj ca si : Energetyka niskoemisyjna. 
Wybrane specjalizacje zdefiniowane zosta y w trzech wymiarach: 
1. naukowym, poprzez wskazanie dziedzin i dyscyplin naukowych, obej-

muj cych specjalizacje (zgodnie z Rozporz dzeniem MNiSW z dnia 7 sierpnia 
2011 r.),

2. edukacyjnym, poprzez wskazanie dziedzin kszta cenia kadr na poziomie 
szkolnictwa wy szego (zgodnie z Rozporz dzeniem z dnia 2 listopada 2011 r. 
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy szego),

3. gospodarczym, poprzez wskazanie obszarów dzia alno ci gospodarczej 
zgodnie z klasyfikacj  PKD 2007.  
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Pozytywnie nale y te  odnie  si  do systemu instytucjonalnego i moni-
torowania45.

Trudno by oby równie  nie wspomnie  o powi zaniach specjalizacji woje-
wództwa z funkcjonuj cymi tu klastrami, zw aszcza z Dolin  Ekologicznej yw-
no ci, pierwszym w Polsce klastrem skupiaj cym podmioty dzia aj ce na rzecz 
promowania i rozwoju ywno ci ekologicznej, którego inicjatywa powstania 
pojawi a si  na terenie województwa lubelskiego ju  w 2004 r. Aktualnie w kla-
ster zaanga owane s  podmioty z województwa lubelskiego i podkarpackiego. 
Inicjatywa tego klastra spotka a si  równie  z du ym zainteresowaniem na terenie 
woj. podlaskiego, warmi sko-mazurskiego i wi tokrzyskiego46.

G ównym celem projektu Rozwój klastra Dolina Ekologicznej ywno ci jest 
zbudowanie na terenie Polski Wschodniej ponadregionalnej platformy wspó -
pracy w zakresie rozwoju i promowania ekologicznych produktów ywno cio-
wych. Zdaniem K. Jo czyka, kierownika tego projektu, to w a nie rozwój rynku 
ekologicznej ywno ci warunkuje dalszy rozwój gospodarstw i przetwórni ekolo-
gicznych w Polsce oraz stworzenie atrakcyjnej oferty handlowej polskich przed-
si biorstw. Warto te  odnotowa  wspólne inicjatywy zarz dów województw 
wi tokrzyskiego i lubelskiego w zakresie mo liwo ci realizowania projektów 

komplementarnych, lecz realizowanych indywidualnie, a tak e podj ty dialog na 
rzecz wypracowania wspólnych specjalizacji ponadregionalnych, równie  w ob-
r bie RSI Polski Wschodniej47.

45 Koncepcja systemu monitorowania, wdra ania i komunikacji oraz propozycja wska ników 
monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020, Zespó  Eks-
pertów RSI WL Zespó  Wykonawczy RSI WL, Lublin: 2013,  

46 W latach 2005-2006 zrealizowany zosta  projekt „Strategia Doliny Ekologicznej ywno ci”, 
który m.in. mia  na celu wypracowanie koncepcji organizacyjnej i programowej rozwoju klastra. 
Obecnie realizowany projekt Rozwój klastra Dolina Ekologicznej ywno ci jest efektem zasto-
sowania w praktyce za o e  wypracowanych w poprzednim projekcie. 

47 P. J a n c z a r e k, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 
Inteligentne Specjalizacje, Wspólne posiedzenie Zarz dów Województw: wi tokrzyskiego i Lu-
belskiego Sandomierz, 26 marca 2013 r. prezentacja [data dost pu: 21.04.2013]; Stanowisko 
w sprawie podj cia prac nad rozwojem wspó pracy mi dzy województwem wi tokrzyskim a wo-
jewództwem lubelskim przyj te w dniu 26 marca 2013 r. w Sandomierzu.
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6. PONADREGIONALNY I MI DZYNARODOWY WYMIAR  
INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 

Jednym z celów inteligentnej specjalizacji jest stymulowanie wspó pracy wy-
kraczaj cej poza granice regionów i krajów oraz otwieranie nowych mo liwo ci 
wykorzystania ró norodno ci, unikania fragmentacji i zapewniania swobodniej-
szych przep ywów wiedzy w UE. Cho  mo liwo ci i do wiadczenia na tym polu 
s  bogate i cz  z nich zosta a ju  zasygnalizowana, to – nawi zuj c do rysunku 
1 – warto dorzuci  jeszcze kilka wa nych faktów.  

Niew tpliwie takie mo liwo ci daje realizacja wspólnych przedsi wzi
w obr bie pi ciu województw Polski wschodniej i dobrze, e ponadregionalna 
inteligentna specjalizacja zosta a wyeksponowana w wizji konsultowanego obec-
nie projektu Strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 
2020 r.48 a tak e w nakre lonych celach. W celu strategicznym Innowacyjno
za o ony zosta  wzrost innowacyjno ci makroregionu poprzez budow
i wzmacnianie przewag konkurencyjnych, opartych na zakorzenionych specjaliza-
cjach gospodarczych, i wzmacnianie potencja u sektora nauki i bada , uzasadnia-
j c, e wprowadzanie innowacji i podnoszenie zaawansowania technologicznego 
w sektorach stanowi cych o gospodarczej specjalizacji makroregionu wp ynie na 
zwi kszenie warto ci dodanej wytwarzanej produkcji i podniesienie jej jako ci, 
przyczyniaj c si  tym samym do podniesienia poziomu konkurencyjno ci ca ego
sektora i – w efekcie – makroregionalnych gospodarek. Przyj to, e mog  to by
zarówno specjalizacje w ramach jednego sektora, jak i dzia ania mi dzysekto-
rowe, pozwalaj ce na osi gni cie specyficznej przewagi konkurencyjnej. 

Ze wzgl du na specjalizacj  gospodarcz  ca ego regionu, d ugofalowe korzy-
ci przyniesie wzmacnianie specjalizacji na bazie sektora rolno-spo ywczego oraz 

innych specjalizacji gospodarczych zakorzenionych w makroregionie, wskaza-
nych w rozdziale 2.2.3. Strategii. Celowe jest skoncentrowanie wsparcia na bran-
ach i miejscach, w których obserwuje si  rozwój bazuj cy na czynnikach endo-

genicznych, zw aszcza tam, gdzie istnieje ju  dostateczna masa krytyczna w za-
kresie skupienia firm, kadry wyposa onej w odpowiednie kompetencje i umiej t-
no ci oraz towarzysz cych im instytucji. Ponadregionalne wsparcie rozwoju 
w kierunku systematycznego podnoszenia innowacyjno ci przyniesie lepsze 
efekty ni  budowanie przewag opartych na nowych, jeszcze niezakorzenionych 
specjalizacjach. Istotne jest sta e poszukiwanie mo liwo ci tworzenia i komer-

48 Projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju spo eczno–gospodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020, wersja z dnia 5 kwietnia 2013 r. (uwzgl dniaj ca wnioski z przeprowadzonej oceny ex 
ante), s.49. 
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cjalizacji innowacji na styku bran  tradycyjnych i zaawansowanych, np. sektora 
rolno-spo ywczego i biotechnologii.  

Bardzo sprawnie prowadzone by y prace nad wspóln Strategi  dla Rozwoju 
Polski Po udniowej w obszarze województw ma opolskiego i l skiego, stano-
wi c  wynik wieloletnich przemy le  i oczekiwa rodowisk gospodarczych oraz 
naukowych obszaru o wyj tkowym potencjale, przyj t  przez sejmiki woje-
wództw ma opolskiego i l skiego 5 kwietnia 2013 r.49 Dokument ten okre la 
mo liwo ci wspó pracy pomi dzy partnerami oraz wskazuje kierunki dzia a ,
typy projektów i przedsi wzi cia umo liwiaj ce jej rozwijanie i zacie nianie50.
Nale y podkre li , e jest to inicjatywa oddolna, b d c  wyrazem woli wspó -
pracy obu regionów na rzecz wspólnego rozwoju. 

W 2011 r. podj ta te  zosta a inicjatywa pi ciu województw Polski zachod-
niej. Wprowadzanie innowacji i podnoszenie zaawansowania technologicznego w 
sektorach stanowi cych o gospodarczej specjalizacji makroregionu wp ynie na 
zwi kszenie warto ci dodanej wytwarzanej produkcji i podniesienie jej jako ci, 
przyczyniaj c si  tym samym do podniesienia poziomu konkurencyjno ci ca ego
sektora i – w efekcie – makroregionalnych gospodarek. Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego przej o formaln  koordynacj  prac nad Strategi  Rozwoju Polski 
Zachodniej, która b dzie opracowana i przyj ta jako oficjalna rz dowa strategia 
ponadregionalna, na podstawie za o e , wypracowanych przez pi  województw 
i ekspertów.

W lipcu 2012 roku marsza kowie województw mazowieckiego i ódzkiego 
zainicjowali prace nad stworzeniem Makroregionu Polski Centralnej51. Obiecu-
j co zapowiada si  wspó praca makroregionalna w ramach realizacji celów Stra-
tegii UE dla regionu Morza Ba tyckiego, obejmuj cej wspólne dzia ania o miu
nadba tyckich krajów i regionów cz onkowskich w celu rozwi zania wspólnych 
problemów w ramach projektu o wymownej nazwie Ocali  Morze–Po czy  Re-
gion–Zwi kszy  Dobrobyt. Nie tylko dla polskich regionów nadba tyckich jest to 
szczególna okazja, ze wzgl du na znan  przewag  konkurencyjn  partnerów 
skandynawskich.  

49 Strategia dla Rozwoju Polski Po udniowej w obszarze województw ma opolskiego i l skiego
do roku 2020, http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Rozwoj/?id=2403 

50 Konkurencyjno  makroregionu zamiast konkurencji mi dzy regionami, http://www.mrr.gov. 
pl/aktualnosci/ Fundusze _Europejskie_2014_2020/Strony /Konkurencyjnosc _makroregionu_zamia
st_konkurencji_miedzy_regionami_17052013.aspx [data dost pu: 16.06.2013].

51 ódzkie i mazowieckie chc  stworzy  Makroregion Polski Centralnej, http://www.wprost.pl/ar 
/333598/Lodzkie-i-mazowieckie-chca-stworzyc-Makroregion-Polski-Centralnej/ [data dost pu:
13.05.2013]; ódzkie dzia a z mazowieckim http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodz 
kie/aktualnosci/20120714_news_1030 [data dost pu: 14.05.2013].
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Zdaniem J. Go�aszewskiego – prezesa Ba�tyckiego Klastra Ekoenergetycz-
nego, w ramach którego podj�to prób� konsolidacji potencja�u w bran�y energii 
odnawialnej, a tak�e po��czono dzia�ania na obszarze dwóch województw: po-
morskiego i warmi�sko-mazurskiego – inteligentnej specjalizacji nie mo�na izo-
lowa	, musi ona korespondowa	 z nurtem regionalnym, krajowym i mi�dzy-
narodowym. Dlatego ten klaster od samego pocz�tku obra� kierunek stworzenia 
specjalizacji horyzontalnej, co oznacza, �e w zakres jego dzia�alno�ci wchodz� 
wszystkie bran�e energetyki odnawialnej, które powinny stanowi	 system naczy� 
po��czonych52. 

 
 

7. SUBREGIONALNY I LOKALNY WYMIAR  
INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 

 
Ponadregionalne dzia�ania nie moga przys�ania	 roli inicjatyw subregional-

nych i lokalnych. Zgodne s� opinie, �e inteligentna specjalizacja musi by	 
zdefiniowana na poziomie lokalnym. W rezolucji z 12 maja 2011 r. w sprawie 
projektu Unia innowacji, Parlament Europejski zdecydowanie podkre�li�, i� 
w�adze lokalne s� kluczowymi partnerami przy jego wdra�aniu w praktyce. 
Znajduj�c si� najbli�ej obywateli, �wiata biznesu oraz instytucji naukowych, s� w 
stanie dobra	 i skoordynowa	 zestaw instrumentów najlepiej dostosowany do 
zasobów lokalnych i regionalnych. Mimo takiej ich rangi wynika z bada�, �e 
przeci�tny prezydent, burmistrz, wójt uwa�a, i� w�adze lokalne maj� niewielki 
wp�yw na poziom konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci53. Decyduje o tym m.in.: 
rozmyta definicja innowacyjno�ci, prze�wiadczenie, �e obfite �ród�a inno-
wacyjno�ci s� „daleko”, a instrumenty wspierania innowacyjno�ci „id� z góry”. 
Rosn�c� rang� dzia�a� na poziomie lokalnym uzasadnia kilka wa�nych 
argumentów. 

1. Du�a cz��	 dzia�a� na rzecz wzrostu konkurencyjno�ci le�y w kom-
petencjach szczebla lokalnego, a sukces gospodarczy jest bardziej zjawiskiem 
lokalnym lub subregionalnym ni� regionalnym.  

                                                 
52 J. M i s k ó w, M�dre podej�cie do inteligentnych specjalizacji, http://www.portalsamo 

rzadowy.pl/fundusze-europejskie/madre-podejscie-do-inteligentnych-specjalizacji,48541_2.html
[data dost�pu: 21.05.2013]. 

53 W. D z i e m i a n o w i c z, Gmina innowacyjna. Czego potrzebujemy, by budowa� klimat dla 
innowacji na poziomie lokalnym?, http://www.invest.slaskie.pl/zalaczniki/2008/11/24/12275259 
16.pdf [data dost�pu: 21.05.2012]. 
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2. Wbrew pozorom wraz z post�pem globalizacji nie maleje, lecz ro�nie rola 
kontekstu lokalnego, zasobów specyficznych, niepowtarzalnych, mocno zakorze-
nionych w lokalnej i regionalnej przestrzeni. Odzwierciedleniem tych procesów 
jest coraz cz��ciej stosowane poj�cie „glokalizacja”, czyli po��czenie globalizacji 
z lokalno�ci� w budowaniu rozwoju spo�eczno-gospodarczego. Jak podkre�laj� 
ekonomi�ci, tylko podej�cie ��cz�ce te dwa, na pierwszy rzut oka przeciwstawne, 
wymiary procesów spo�eczno-gospodarczych gwarantuje sukces w d�ugiej per-
spektywie54. Paradoksalnie, post�puj�ce procesy globalizacji nie prowadz� do 
zaniku regionalnej i lokalnej specyfiki czy unifikacji procesów spo�eczno-gospo-
darczych, wr�cz przeciwnie; priorytetowe znaczenie maj� wi�c systemy zarz�-
dzania i wspó�pracy w obr�bie wspólnot lokalnych, mi�dzy ró�nymi ich podmio-
tami: w�adzami, przedsi�biorstwami, bankami, organizacjami pozarz�dowymi 
i mieszka�cami55. One te� s� coraz silniej eksponowane i stymulowane przed KE. 

3. Spo�eczne oczekiwania wobec dzia�a� i odpowiedzialno�ci za rozwój loko-
wane s� coraz wyra�niej równie� w organach w�adzy lokalnej. Takie stanowiska 
s� w pe�ni uzasadnione, poniewa� na lokalnym poziomie organizacji przestrzen-
nej w najwi�kszej mierze mo�liwe jest urzeczywistnienie podstawowych zasad 
rozwoju, tam te� usytuowanych jest najwi�cej determinant wspó�czesnej konku-
rencyjno�ci. Praktyczna realizacja zrównowa�onej konkurencyjno�ci zaczyna si� 
wi�c i ko�czy na poziomie lokalnym56, gdzie najszerzej mo�na stosowa	, 
wypracowane przez Johna Ellingtona, regu�y tzw. potrójnego fundamentu (triple 
bottom line), znajduj�ce szerokie poparcie w biznesie. 

Samorz�d lokalny powinien wi�c pe�ni	 rol� aktywnego lidera, zarówno ini-
cjuj�cego nowe rozwi�zania, jak i wzmacniaj�cego kultur� innowacyjno�ci 
w regionie. Dysponuje bowiem odpowiednimi narz�dziami, pozwalaj�cymi 
wp�ywa	 na kszta�towanie poziomu konkurencyjno�ci, od zarz�dzania infra-
struktur� techniczn� i innowacyjn�, poprzez regulacje prawa lokalnego, po pro-
mowanie lokalnej gospodarki57. Niezwykle wa�ne jest sprzyjanie komplemen-

                                                 
54 A. N o w a k o w s k a, Dobrze zarz�dza� to zrozumie� „w�asne podwórko” PPG 2/2008 (37). 
55 Zarz�dzanie terytorialne przemianami w przemy�le: rola partnerów spo�ecznych i wk�ad pro-

gramu ramowego na rzecz konkurencyjno�ci i innowacji, Opinia Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Spo�ecznego, CCMI/031, Bruksela 2006, Dziennik Urz�dowy C 318, 23/12/2006, 
http://eur-lex.europa.eu/ [data dost�pu: 11.05.2012]. 

56 M. S � o d o w a - H e � p a, Zrównowa�ony rozwój a konkurencyjno�� w wymiarze lokalnym 
[w:] Zrównowa�ony rozwój lokalny: warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Szczecin 2010, 
s. 131-139. 

57 Proinnowacyjny samorz�d lokalny. Lokalne innowacje si�� regionu!, http://iw.org.pl/pl/proin 
nowacyjny-samorzad-lokalny [data dost�pu: 06.06.2012]. 
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tarno�ci umo�liwiaj�ce efekt synergii i uzyskanie dodatkowych korzy�ci przez 
wspólnot� lokaln�.  

Aby w�adze lokalne potrafi�y pe�ni	 nie�atw� funkcj� katalizatora i lidera 
w tworzeniu sieci lokalnej, musz� same by	 innowacyjnymi, musz� mie	 �wia-
domo�	 niezb�dnych przekszta�ce�, posiada	 w strukturach swojej administracji 
sieciowy model zarz�dzania, mened�erów odpowiedzialnych za integrowanie 
dzia�a� producentów i us�ugodawców, tworzenie podstaw lokalnego lobby, repre-
zentowanie gminy na zewn�trz, kszta�towanie jej wizerunku. Wa�ny jest styl 
sprawowania w�adzy. Nie ulega bowiem w�tpliwo�ci, i potwierdzaj� to wyra�nie 
wyniki wielu bada� oraz oceny m.in. inwestorów, �e od struktury urz�dów i jako-
�ci pracy, wiedzy, umiej�tno�ci oraz postaw urz�dników zale�y sprawna, kompe-
tentna obs�uga klientów, determinuj�ca znaczn� cz��	 sukcesów nie tylko gmin, 
lecz i innych szczebli samorz�du terytorialnego58.  

W trakcie trwaj�cych obecnie debat regionalnych nad strategiami rozwoju 
ujawniaj� si� zarówno nowe mo�liwo�ci wspó�pracy i specjalizacji sub-
regionalnej, potrzeby podzia�u ról w terenie, jak i trudno�ci zwi�zane z prze-
k�adaniem strategii wojewódzkich na grunt cz��ci gmin oraz osi�gania 
kompromisów w warunkach, gdy nierzadko brakuje planów zagospodarowania 
przestrzennego, przybywa zada� do realizacji przy coraz wi�kszej „mizerii” 
finansowej. Wobec powszechnie znanych problemów gmin zwi�zanych z za-
spokajaniem podstawowych potrzeb mieszka�ców mog� pojawia	 si� przecie� 
pokusy na rozwi�zania zwi�kszaj�ce ich dochody, np. stawianie wiatraków, za 
czym id� wielkie pieni�dze, a wraz z nimi wzajemnie wykluczaj�ce si� podej�cia 
do czerpania z natury (cho	by mi�dzy zwolennikami farm wiatrowych a ob-
ro�cami walorów krajobrazu). Nie dadz� si� one pogodzi	 bez edukacji na temat 
m�drej ochrony �rodowiska59, obejmuj�cej zarówno m�ode pokolenie, jak i sze-
regi urz�dników. 
 

                                                 
58 M. S � o d o w a - H e � p a, Lokalny wymiar konkurencyjno�ci, [w:] Koncepcje i czynniki 

rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy 
i przechodzenia do spo�ecze�stwa informacyjnego, red. J. Olszewski, M. S�odowa-He�pa, Pozna� 
2006, s. 227-257.  
59 M. P a w l a k - � a l i k o w s k a, Zielono�� Podlasia. Dobro czy skaranie boskie, 
http://www.podlaskie. strefabiznesu.pl/artykul/zielonosc-podlasia-dobro-czy-skaranie-boskie [data 
dost�pu: 29.04.2011]; W Suwa�kach: Gor�ca dyskusja o Strategii, http://www.wrotapodlasia.pl/ 
pl/wiadomosci/region/W_Suwalkach_Goraca_dyskusja_o_Strategii.htm?WBCMODE=1+declare+%4
0q+varchar(8000)+select;  M. P a w l a k - � a l i k o w s k a, [3] Konsultacje Strategii Rozwoju Woj. 
Podlaskiego. Z parlamentarzystami. http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/konsultacje- 
strategii-rozwoju-woj-podlaskiego-z-parlamentarzystami [data dost�pu: 30.04.2013]. 



INTELIGENTNA SPECJALIZACJA POLSKICH REGIONÓW 111

8. DYLEMATY I OBAWY NIE TYLKO REGIONALNE 

Niekwestionowane korzy ci zwi zane z inteligentn  specjalizacj  nie powinny 
przys ania  obaw i potencjalnych zagro e , jakie mog  ujawni  si  w procesie ich 
wdra ania. 

W trakcie kolejnej edycji wiatowych Dni Innowacji (23-28 maja 2011 r.), 
przebiegaj cej pod has em budowy nowoczesnego regionu bazuj cego na kre-
atywno ci i innowacyjno ci, Philip Cooke, profesor Uniwersytetu w Cardiff, po-
lemizowa  z Michaelem Ralphem z KE, prezentuj cym zalety tzw. inteligentnych 
specjalizacji, apeluj c, by nie ogranicza  si  w sposobach my lenia o rozwoju60.
Z kolei Komitet Regionów ostrzega przed próbami wykorzystania tej idei do 
uprzywilejowania i tak ju  przoduj cych regionów lub wspólnot lokalnych kosz-
tem niedofinansowania innych obszarów, co sta oby w sprzeczno ci z g ówn
zasad  spójno ci terytorialnej UE61.

Wskazuje si  te  na zagro enie w postaci koncentracji rozwoju nowoczesnych 
technologii w najlepiej rozwini tych regionach przy jednoczesnej marginalizacji 
regionów s abiej rozwini tych, mog ce w efekcie doprowadzi  do wi kszej pola-
ryzacji62. Niezwykle szybki rozwój nauki, jaki obecnie obserwujemy, sprawia te ,
e koncepcja ta mo e budzi  dodatkowe obawy, poniewa  nie sposób dok adnie 

przewidzie , jakie technologie w d u szej perspektywie b d  rozwija  si  w spo-
sób najbardziej dynamiczny, a tym samym, jakie dziedziny zapewni  regionom 
przewag  konkurencyjn 63. G ównymi problemami samej koncepcji wspierania 
okre lonego obszaru innowacji s : wzajemne przeplatanie si  ró nych rozwi za  i 
technologii oraz ryzyko zwi zane z nietrafionym „wyborem zwyci zców” przez 
pa stwo, czyli nadmiernym wspieraniem tych rozwi za , które ostatecznie oka
si  nieefektywne. Ograniczenia te wynikaj  z samej nieprzewidywalnej i z o onej
natury powstawania innowacji. Mog  si  na ni  sk ada  rozwi zania technolo-
giczne i wyniki bada  z ró nych dziedzin (np. wszechobecne technologie IT, 
nowe materia y, nano- i biotechnologie), które mog  znale  zastosowania 

60 wiatowe Dni Innowacji, „Nasz Region” 2011, nr 2, s. 14-15. 
61 Opinia Komitetu Regionów „Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji”,

Dziennik Urz dowy UE (2011/C 259/04). 
62 K a r d a s, Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja, s. 125, 129. 
63 Foray, David i Hall zwracaj  uwag , e badania zwi zane z wyborem specjalizacji prowadz

cz sto do uzyskiwania przez regiony takich samych wyników w zakresie rankingów priorytetów. 
Dzieje si  tak dlatego, i  cz sto prowadzone s  one bez zwracania uwagi na kontekst, specyficzne 
warunki i wymagania „klienta”, dla którego jest ono przeprowadzane. W efekcie zbyt wiele regio-
nów wybiera po czenie kilku najbardziej popularnych technologii – ICT, nano- i biotechnologii. 
Por. S z t o r c, Inteligentna specjalizacja.
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w wielu obszarach nieprzewidywanych przez innowatora. Nie ma pewno ci, czy 
wi kszego zwrotu – równie  ekologicznego – nie da si  osi gn  inwestuj c
w innowacje na pierwszy rzut oka niezwi zane ze rodowiskiem64.

Trudno te  by oby pomin  milczeniem fakt, e w ca ym procesie budowania 
RIS3 nale y unika  podej cia imitacyjnego, czyli na ladowania innych regionów 
oraz wspierania wy cznie zidentyfikowanych ju  obszarów65. Coraz cz ciej
s usznie podkre la si , e specjalizacja powinna oznacza  zakaz kopiowania, 
okre lony dobitnie przez A. Kukli skiego „ lepot  strategiczn ”66. Dotychcza-
sowa wiedza pozwala stwierdzi , e regiony UE pod aj  za sprawdzonymi 
praktykami, które przynios y sukces innym jednostkom, nie wykorzystuj c swo-
jego realnego potencja u. Przyk adem mo e by  ICT lub biotechnologia, które 
w ostatnich latach sta y si  bardzo modne i których rozwój by  wspierany przez 
w adze ró nych regionów. Wi za  to mo na z szerszym problemem oraz potrzeb
wpisania si  w zró nicowany potencja  regionów (lokalne pomys y). Zdefiniowa-
nie spójnego zestawu polityk, „map drogowych” i planów dzia a  okazuje si
jednak zawsze trudniejsze.

Proces wyboru oryginalnych obszarów specjalizacji powinien by  dok adnie 
przemy lany. Cz sto jednak regiony osi gaj  takie same wyniki w rankingach 
priorytetów, wybieraj c jako strategi  rozwoju aktywno  na polu najpopularniej-
szych technologii (ICT, nano- i biotechnologia). Rodzi si  wówczas pytanie reto-
ryczne: ile z nich jednak mo e liczy  na pozycj  lidera?  

Czasami te  proces strategiczny RIS3 spotyka si  z krytyk , i  stosunkowo 
atwo mog  go zdominowa  tradycyjne grupy interesów w regionie, bardziej 

nastawione na zachowanie regionalnego status quo ni  na przebudow  gospodarki 
regionu poprzez innowacje. Co prawda, si a ra enia tej krytyki cz sto jest 
przesadzona (na przyk ad dlatego, e w proces strategiczny RIS3 musz  by  za-
anga owane w adze regionalne), niemniej jednak powinno by  uwzgl dnione 
ryzyko takiej dominacji i rodki zaradcze, które utrudni  tradycyjnym grupom 
„przechwycenie” procesu67.

Id c dalej tym tropem, aby uzyska  bardziej dynamiczny proces przedsi -
biorczego odkrywania faktycznie osadzony w rzeczywisto ci regionu i obfituj cy

64 M. B u k o w s k i, A. S z p o r, A. n i e g o c k i, Drzemi cy tygrys, sp tany orze . Dylematy 
polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Warszawa: Instytut Bada  Strukturalnych 2012.  

65 M. K a c z o r o w s k a, Wyzwania inteligentnej specjalizacji, Warszawa 2012, http://www.pi. 
gov.pl [data dost pu: 21.04.2013].  

66 B. D o m a s k i, Dylematy polityki rozwoju polskich regionów, [w:] Transformacja sceny 
europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, red. A. Kukli ski, J. Wo niak, Biblioteka 
Ma opolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. V, Kraków: 2012, s. 274. 

67 Guide, s. 39. 
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w liczne eksperymenty oraz odkrycia, trzeba koniecznie uwzgl dni  punkt wi-
dzenia s t r o n y  p o p y t o w e j, reprezentowanej przez innowatorów, u ytkowni-
ków oraz konsumenckie grupy interesów, a tak e po redników dysponuj cych
perspektyw  opart  na wiedzy, lecz jednocze nie ukierunkowan  na rynek. In-
nymi s owy tradycyjny, polegaj cy na wspólnym dzia aniu model zarz dczy 
p o t r ó j n e j  h e l i s y, zak adaj cy interakcje mi dzy wiatem akademickim, 
w adzami publicznymi oraz przedsi biorcami, powinien zosta  rozbudowany 
o czwarta grup  interesariuszy reprezentuj cych ró norodnych u ytkowników in-
nowacji, zgodnie z modelem okre lanym jako p o c z w ó r n a  h e l i s a.

Istniej  obawy, e uzale nienie od pojedynczych bran  mo e by  szczególnie 
niebezpieczne w przypadku regionów i miast o niskim poziomie rozwoju, których 
ogólny potencja  gospodarczy jest niewielki. Na tych obszarach próby odgórnego 
kreowania klastrów, stanowi cych instrumenty polityki rozwoju, mog  okaza  si
pu apk , szczególnie zarówno z punktu widzenia szans powodzenia, jak 
i d ugotrwa ych efektów, w zakresie takich kierunków dzia alno ci, które nie 
maj adnych tradycji68. Niebezpieczny jest tak e mechanizm uwi zienia na 
dotychczasowej cie ce rozwoju, oznacza bowiem, e dzia ania miejscowych 
w adz publicznych, podmiotów gospodarczych, lobby zwi zkowego, instytucji 
naukowych, organizacji otoczenia biznesu i innych zorientowane s  przede 
wszystkim na zachowanie lub przywrócenie konkurencyjno ci bran  odgrywaj -
cych w przesz o ci decyduj c  rol  w rozwoju regionalnym lub lokalnym. Taka 
polityka mo e ogranicza  szanse pojawienia si  nowych cie ek rozwoju regionu 
lub gminy. Zauwa y  w asny potencja  to jednak za ma o, aby odnie  sukces 
dzi ki inteligentnej specjalizacji, trzeba jeszcze w niego uwierzy .

W raporcie Narastaj ce dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne dzia ania,
opracowanym pod moim kierunkiem przez J. Hausnera, wskazuje si  na dysfunk-
cj  u omnej wspólnotowo ci, czyli rozwijanie relacji patrymonialno-klienteli-
stycznych i generowanie wi cego, kr puj cego podmiotowo  kapita u spo-
ecznego. Zw aszcza w ma ych gminach mamy do czynienia z dominacj  jednej 

grupy, „klanu”, co powoduje brak rzeczywistej wspólnotowo ci69.
Trudno by oby te  pomin  milczeniem wa n  pu apk , jak  mo e stanowi

niew a ciwe pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy UE, które przecie  nie s

68 D o m a s k i, Dylematy polityki, s.267-268.  
69 Narastaj ce dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne dzia ania, Raport o stanie samo-

rz dno ci terytorialnej w Polsce, red. J. Hausner, Kraków: Ma opolska Szko a Administracji Pub-
licznej, 2013, s. 47. 
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„z otym rodkiem” na rozwi zanie wszystkich problemów70. Wiadomo, e ich 
znaczenie jest tym wi ksze, im bardziej dzia a jako katalizator uaktywniaj cy 
inne podmioty d wignia finansowa mobilizuj ca rodki krajowe i lokalne, sk a-
niaj ca te  do monta u zasobów prywatnych i publicznych71. Stawianie przede 
wszystkim na ilo  pozyskanych funduszy UE, okre lane tzw. „wyciskaniem 
brukselki”, „kultem absorpcji” lub jej „opium”, oraz premiowanie beneficjentów, 
którzy wydaj  je najszybciej, mo e jednak okaza  si  my leniem antyrozwojo-
wym. Trzeba bowiem uwzgl dni , e nie wszystkie inwestycje finansowane 
z funduszy UE stan  si  ko em nap dowym, niektóre mog  okaza  si  kul  u nogi 
samorz du. Skoro nie tylko w spo ecznym odbiorze wielko  i tempo wydatko-
wania funduszy UE stanowi obecnie miernik skuteczno ci dzia ania samorz du 
terytorialnego, to presja na ich pozyskanie wypar a potrzeb  sprawczego dzia ania
w asnego. W tych warunkach pytanie: jak sprawnie wyda  te rodki?, nale y
pilnie przeformu owa  na pytanie: jak wyda  je najefektywniej? Konieczne jest 
przecie  takie zagospodarowanie funduszy UE, które uruchomi samoczynny me-
chanizm kuli niegowej i umo liwi zwi kszenie w asnych mo liwo ci finansowa-
nia, potrzebnych do u ytkowania zrealizowanych inwestycji i samodzielnego 
rozwoju72.

Inteligentne specjalizacje w regionach wysoko rozwini tych z pewno ci  cz -
ciej opieraj  si  na innowacyjnych bran ach i na zwi kszaniu swojej konkuren-

cyjno ci poprzez wzrost innowacyjno ci, ni  w regionach biednych z tra-
dycyjnymi bran ami. W zwi zku z tym mo na obawia  si , e szanse na to, i
koncepcja inteligentnych specjalizacji przyczyni si  do konwergencji regionów 
(g ównego celu polityki spójno ci UE), mog  by  nik e.

Na koniec trzeba te  wspomnie  o paradoksie, jaki ujawnia si  obecnie 
w polskiej rzeczywisto ci regionalnej, który dostrzegaj  w adze regionalne jako 
niebezpiecze stwo rozmycia odpowiedzialno ci za przysz y rozwój. Da  temu 
wyraz Konwent Marsza ków Województw. Zgodnie z logik  podzia u odpowie-
dzialno ci pomi dzy stron  rz dow  i regionami, gospodarzem w sferze realizacji 
dzia a  wynikaj cych z tych strategii s  samorz dy regionalne, za  agendy rz -

70 E. O k o - H o r o d y s k a, Ma opolska Regionalna Strategia Innowacji: kolejne wycis-
kanie „brukselki” czy szansa na ambitn  polityk  rozwoju?, „Ma opolskie Studia Regionalne” 2012, 
nr 1 2, s. 24 25.  

71 Por. M. S o d o w a - H e p a, Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty stymuluj ce
partnerstwo na obszarach wiejskich, [w:] Wie  i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe ob-
szarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Soko owska, A. Bisaga, Opole 2008, s.161-168.  

72 T a , Samorz d terytorialny w procesie stymulowania zintegrowanego rozwoju, [w:] Zarz -
dzanie w samorz dzie terytorialnym, red. A. Ko omycew, B. Kotarba, Rzeszów: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 292-310. 
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dowe s  i powinny pozosta  stron  zaproszon  do udzia u w tym procesie, w celu 
zapewnienia komplementarno ci z kierunkami polityki resortowej. Tymczasem 
grozi paradoksalna niespójno , polegaj ca na tym, e z jednej strony samorz d
województwa obarczony zosta  odpowiedzialno ci  za prowadzenie polityki roz-
woju regionu, a z drugiej – systematycznie redukowane s  narz dzia umo liwia-
j ce mu jakikolwiek wp yw na kierunkowanie rozwoju i konsolidacji sektora 
akademickiego w przestrzeni regionu b d cego przecie  jednym z motorów 
kreuj cych konkurencyjno  regionaln .

Zdaniem marsza ków szko y wy sze maj  naturaln  predyspozycj , aby sta
si  aktywnym podmiotem w dzia aniach bezpo rednio zmieniaj cych struktur
spo eczn , gospodarcz  i przestrzenn  regionu. Aby tak si  sta o, uczelnie musz
w czy  si  w regionalne procesy rozwojowe oraz zbli y  swoj  dzia alno  do 
potrzeb regionalnych. Tymczasem s  one jednowymiarowo ukierunkowane na 
relacje z w adzami centralnymi i ten stan rzeczy si  pog bia. Ze wzgl du na to, 
e wyposa enie kompetencyjne i finansowe samorz dów województw by o nie-

adekwatne do powierzonych zada , regionalne programy operacyjne tworzy y
jedyn  realn  mo liwo  zaproponowania uczelniom oferty wspó pracy wokó
kluczowych wyzwa  rozwojowych. Obecnie zaktualizowane strategie rozwoju 
województw zawieraj  liczne propozycje wspó pracy pomi dzy samorz dem 
województwa a sektorem akademickim oraz konkretnych zobowi za  w tym 
zakresie. Nie koncentruj  si  one jednak na kolejnych inwestycjach infrastruktu-
ralnych. Proponowane wyeliminowanie interwencji regionalnej oznacza prak-
tyczne pozbawienie samorz dów województw jakichkolwiek realnych narz dzi
inspirowania i kierunkowania przedsi wzi  wy szych uczelni w sposób odpo-
wiadaj cy celom regionalnej strategii rozwoju.  

Wskazuje si  równie , e ewentualne ryzyko rozproszenia lub nieracjonalno ci
interwencji regionalnej mo na zredukowa  w inny sposób ni  ca kowite jej 
eliminowanie. Mo na równie  znale  rozwi zanie dla zminimalizowania ryzyka 
dla trwa o ci inicjatyw edukacyjnych wspieranych ze szczebla regionalnego. 
Ryzyko to istnieje i zwi zane jest z brakiem instrumentów finansowych pozosta-
j cych w dyspozycji samorz du województwa, a pozwalaj cych na trwa e wspó -
finansowanie uczelnianej oferty kszta cenia, wykreowanej w wyniku wsparcia ze 
rodków UE wydatkowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego. 

Jego redukcja mo e polega  na dopuszczeniu interwencji regionalnej w zakresie 
zamawiania kierunków kszta cenia, do wspierania inicjatyw pilota owych zwi -
zanych z anga owaniem biznesu i samorz dów terytorialnych, do wspó finanso-
wania kierunków odpowiadaj cych specyficznym specjalizacjom regionalnym 
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i subregionalnym. Projekty w ramach interwencji regionalnej mog yby polega
równie  na inicjowaniu i konstruowaniu regionalnych inicjatyw. 

PODSUMOWANIE 

Jakkolwiek ukazanych zosta o wiele pozytywnych zjawisk i procesów 
sprzyjaj cych wzrostowi innowacyjno ci i konkurencyjno ci polskich regionów, 
to jednak stan nadmiernego zadowolenia by by przedwczesny i bardzo nie-
bezpieczny. Trzeba zatem postawi  pytanie: czy entuzjastycznie przyjmowana 
przez rodowiska polityczne koncepcja, o której dyskutuj  niemal wszyscy 
i wsz dzie, mo e by  skutecznym lekarstwem na dolegliwo ci wspólnot lo-
kalnych i regionalnych?  

Poczynione wybory trzeba weryfikowa  na podstawie analizy otoczenia. 
Niezwykle wa na b dzie zatem konfrontacja wypracowanych rozwi za  i ich 
ewentualna korekta. Rodzi si  te  obawa, uzasadniona do wiadczeniami 
z przesz o ci, o to, aby niestety nowa generacja strategii nie ustrzeg a si  starych 
wad i „grzechów”, a entuazjazm nie ostyg  i po pocz tkowym impecie, jaki 
inteligentna specjalizacja uzyska a pod wp ywem toczonych prac i debat, nie 
wesz a w okres wyhamowania. Ponadto nawet najlepiej zredagowana strategia, 
uchwalona przez samorz d, nie ma i nie mo e mie  magicznej si y. Same 
identyfikacje specjalizacji i programy, jakkolwiek wa ne, nie „odczaruj ”
rzeczywisto ci. Nierzadkie za  bywa y przecie  wypadki, e mia o miejsce 
zaniechanie realizacji strategii niemal bezpo rednio po jej uchwaleniu, e nie by a
ona ani wdra ana, ani korygowana. Tylko cz  strategii wojewódzkich, a jeszcze 
mniej lokalnych zawiera o mniej lub bardziej konkretne propozycje monito-
rowania.

Optymistyczne jest to, e polskie samorz dy wychodz  z „dzieci cej cho-
roby”, jak  by a rywalizacja wszystkich z wszystkimi, na ka dej p aszczy nie.
Niew tpliwie ich now  jako ci  jest to, e zamiast konkurowania zaczynaj
dostrzega  wag  i rol  wspó dzia ania. Zdaniem J. Wo niaka t  now  jako
nale y jednak piel gnowa 73. Czas poka e, na ile strategie inteligentnych spec-
jalizacji by y inteligentne. 

73 J. W o n i a k, Polskie województwa jako potencjalne o rodki regionalnej my li strategi-
cznej, [w:] Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, red. 
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SMART SPECIALIZATION OF THE POLISH REGIONS  
CONDITIONS, CHALLENGES AND DILEMMAS 

S u m m a r y 

The core premises of the concept of smart specialization, its roots, its role in the future Cohesion 
Policy of the EU and the place it occupies in the legal regulations for the EU financial perspective 
2014-2020 constitute a background for the presentation of the efforts undertaken to identify smart 
specializations for the Polish regions. These efforts served as the basis for producing new relevant 
strategic documentation. Proposing a fully-fledged evaluation report on the choices made - with the 
main emphasis on the growth of cohesion and competitiveness of the regions – is most probably a 
premature step to take. However, the topicality of the issue at hand and the need for the debate on 
the pros and cons of the conception of smart specialization, along with the best practices in the field 
and potential challenges and risks encourage the author to discuss – to the widest possible extent – 
the following issues: 

– the role of regional and local government in the processes of implementing the strategy of 
smart specializations; 

– the supraregional and subregional dimensions of the smart specialization strategy and their 
connections with the already functioning and newly created clusters;  

– opportunities for stimulating positive changes in this area, with the use of the EU structural 
funds as well as other EU financial instruments;  

– dilemmas and challenges which must be addressed already at the stage of the identification of 
the leading areas of smart specialization; 

– claims and suggestions concerning further actions to foster partnership and support integrated 
regional development. 

S owa kluczowe: rozwój regionalny, polityka spójno ci 2014-2020, inteligentna specjalizacja 
regionów, strategie inteligentnej specjalizacji, Platforma Inteligentnej Specjalizacji (Platforma 
S3), klastry, partnerstwo publiczno-prywatne, rozwój zintegrowany. 

Key words: regional development, Cohesion Policy 2014-2020, smart specialization of regions, 
regional innovation strategies for smart specialization, S3 Platform, clusters, public-private 
partnership, integrated development. 
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