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Serdecznie zapraszamy Państwa na 2. spotkanie Regionalnej Grupy
Interesariuszy w związku z realizacją projektu „COHES3ION”.

W 2019 r. województwo mazowieckie wraz z innymi regionami, z ośmiu państw UE, rozpoczęło
realizację projektu pn. „COHES3ION - Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności i strategii
inteligentnych specjalizacji (S3)” w ramach programu Interreg Europe 2014-2020. Głównym zadaniem
projektu COHES3ION jest zbadanie w regionach partnerskich modelu zarządzania regionalną strategią
inteligentnej specjalizacji (smart specialisation strategy - S3) oraz wzmocnienie wymiaru terytorialnego
w tym procesie.
W celu odpowiedniej realizacji projektu, w dniu 27 stycznia 2020 r., powołano Regionalną Grupę
Interesariuszy (RGI), której rolą jest reprezentowanie głosu przedstawicieli podmiotów gospodarczych,
naukowych, samorządowych oraz innych zajmujących się innowacjami, rozwojem przedsiębiorczości,
działaniami z zakresu obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Sugestie oraz
uwagi zgłaszane przez uczestników RGI będą miały wpływ na ostateczny kształt opracowywanych
w ramach projektu dokumentów: Inteligentnej Mapy Terytorialnej (Smart Territorial Map) i Regionalnego
Planu Działań (Regional Action Plan) dla województwa mazowieckiego. Ponadto w ramach projektu
Cohes3ion przedstawiciele RGI mają również możliwość uczestniczenia w spotkaniach partnerów
projektu, a także zapoznania się z przykładami dobrych praktyk z regionów partnerskich. Państwa
zaangażowanie w pracę RGI daje możliwość podjęcia rozmów oraz współpracy z organizacjami
z regionów partnerskich. Państwa aktywny udział w pracach tego gremium jest dla nas bardzo ważny,
gdyż przyczynia się do budowania marki Województwa Mazowieckiego jako regionu innowacyjnego.
W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa na 2. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy.
Na spotkaniu przedstawimy działania zrealizowane w drugim semestrze projektu, w tym m.in.:
przybliżymy studia przypadku (przykłady dobrych praktyk) z województwa mazowieckiego wybrane
przez Lidera projektu do umieszczenia na stronie internetowej programu Interreg Europe, omówimy
opracowaną wspólnie z Państwem Inteligentną Mapę Terytorialną oraz opiszemy luki, które, na
podstawie przygotowanej „Mapy”, zidentyfikowaliśmy w procesie zarządzania Regionalną Strategią
Innowacji dla Mazowsza 2020 (RIS Mazovia). Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie potwierdzić
zidentyfikowane luki, które następnie znajdą przełożenie na działania zaplanowane w Regionalnym
Planie Działań. Ostatnim planowanym punktem spotkania będzie powołanie Lidera Regionalnej Grupy
Interesariuszy (Sentinel Stakeholder).
Ze względu na ograniczenia będące wynikiem pandemii wirusa SARS-CoV-2, wideospotkanie
odbędzie się 20 lipca 2020 r. za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Zgłoszenia na spotkanie
online przyjmuje Piotr Szczypek piotr.szczypek@mazovia.pl do dnia 16 lipca 2020 r. W przypadku
pytań, zachęcamy do korespondencji ze wskazaną wyżej osobą.
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2. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy
w związku z realizacją projektu „COHES3ION”.
AGENDA
Termin: 20.07.2020 r. (poniedziałek)

Miejsce: Spotkanie online przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Link z zaproszeniem
na wideospotkanie zostanie przesłany po potwierdzeniu przez Interesariusza zamiaru
uczestnictwa.

10:00 – 10:05

Otwarcie wideospotkania, przywitanie uczestników

10:05 – 10:10

Przedstawienie studiów przypadku z województwa mazowieckiego,
wyłonionych przez BEAZ BIZKAIA - lidera projektu Cohes3ion.
Czas na pytania.

10:10 – 10:30

Prezentacja Inteligentnej Mapy Terytorialnej (Smart Territorial Map)
województwa mazowieckiego. Czas na dyskusję.

10:30 – 10:50

Omówienie luk w zarządzaniu Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza
2020 (RIS Mazovia) zidentyfikowanych w trakcie sporządzania Inteligentnej
Mapy Terytorialnej. Czas na dyskusję.

10:50 – 11:05

Potwierdzenie luk w zarządzaniu Regionalną Strategią Innowacji dla
Mazowsza 2020 (RIS3 Mazovia) i zatwierdzenie „Zakresu wymagań i
obowiązków dotyczących procesu myślenia strategicznego” (Term od
reference of the strategic thinking process). Czas na dyskusję.

11:05 – 11:15

Omówienie proponowanych zmian w inteligentnej specjalizacji województwa
mazowieckiego, w związku z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza do 2020 roku

11:15 – 11:20

Powołanie Lidera RGI (Sentinel Stakeholder). Wyjaśnienie funkcji Lidera.
Czas na dyskusję.

11:20

Podsumowanie i zamknięcie wideospotkania

