POLITYKI
 Mazowsze to największy i najbardziej zróżnicowany
region Polski.
 Sektor rolno-spożywczy na Mazowszu to przede
wszystkim
tradycyjny
przemysł,
który
wymaga
transformacji.
 Transformacja przemysłu wymaga skutecznej polityki i
skutecznych
narzędzi
(strategia
inteligentnej
specjalizacji, regionalny program operacyjny). Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
w
Warszawie odpowiada za regionalną strategię
inteligentnych specjalizacji i kształt regionalnego
programu operacyjnego.
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Wnioski z R e g i o n a l n e j D i a g n o z y
i Analizy SWOT
Analiza SWOT wykazała trzy kluczowe
problemy dla dalszego rozwoju sektora rolnospożywczego:
 Niechęć do współpracy między
przedsiębiorcami z różnych sektorów
 Stosunkowo niewielki udział
przedsiębiorstw sektora rolnospożywczego w obszarze działalności
innowacyjnej
 Niski poziom organizacji producentów w
sektorach przemysłu spożywczego
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W A R S Z TAT Y Z I N T E R E S A R I U S Z A M I
1º SEMESTR. 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
SPOTKANIE INTERESARIUSZY: ANALIZA SWOT.

PIERWSZE

2º SEMESTR. 31 MAJA 2019 R. DRUGIE SPOTKANIE
INTERESARIUSZY: PRIORYTETOWANIE ANALIZY SWOT.
3º SEMESTR. 25 LISTOPADA 2019 R. TRZECIE SPOTKANIE
INTERESARIUSZY: OKREŚLENIE DZIAŁAŃ W PLANIE
DZIAŁAŃ
4º SEMESTR. 22 LIPCA 2020 R. CZWARTE SPOTKANIE
INTERESARIUSZY:
W
CELU
WYJAŚNIENIA
SZCZEGÓŁOWYCH ASPEKTÓW PLANU DZIAŁANIA
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DZIAŁANIE 1
Transformacja
mazowieckiego
sektora rolno-spożywczego
z udziałem klastrów mazowieckich nowy instrument polityki
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CEL
Głównym celem tego działania jest stworzenie silnych
klastrów, które będą partnerem władz regionalnych we
wdrażaniu polityki innowacyjnej. Klastry z potencjałem
transformacji przemysłu rolno-spożywczego.
Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie rozwiązań,
które zostaną wdrożone w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata
2021-2027. Nowy instrument został zaprojektowany w
oparciu o metody doświadczenia użytkowników.
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TŁO
 Województwo mazowieckie charakteryzuje się dużą koncentracją
jednostek naukowych i instytutów badawczych ważnych dla
sektora rolno-spożywczego, przedsiębiorców i instytucji otoczenia
biznesu w regionie. (DIAGNOZA REGIONALNA)
 Sektor rolno-spożywczy na Mazowszu wykazuje niski poziom
współpracy i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwach. (SWOT)
 Największą inspiracją są silne klastry wdrażające różne aspekty
polityki innowacyjnej regionu. Dobrą praktyką jest portugalski
klaster AgroFood.
 Szukamy rozwiązania,
mazowieckich klastrów.

które

przyspieszy

proces

rozwoju
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OPIS DZIAŁAŃ
 Definicja projektu: w pierwszych czterech miesiącach
2020 r. Zostały przeprowadzone prace mające na
celu określenie potrzeb klastra mazowieckiego
i zaprojektowanie rozwiązań odpowiadających ich
potrzebom.

 Testowanie,
projektowanie
z
przedstawicielami
klastrów,
instrumentu.

rozwiązań
doskonalenie

 Wprowadzenie
odpowiednich
zapisów
do
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza w
zakresie nowej polityki klastrowej oraz udostępnienie
instrumentu w Regionalnym Programie Operacyjnym.
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ZA ANGAŻOWANI GRACZE

 Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
 Klastery
z
Mazowsza
(np.
AgroBioCluster, klaster Bezpieczna
Żywność, klaster „Polska natura”,
klastry
z
innych
sektorów
wpływających na sektor rolnospożywczy).
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RAMY CZ ASOWE
Pierwszy etap (opracowanie założeń instrumentu) zajął trzy miesiące 2020 r.,
W ramach procesu współpracowaliśmy z firmą
Metaphor, która specjalizuje się w metodzie Design
Thinking. Podejście to pozwala na tworzenie
nowych produktów i usług oparte na głębokim
zrozumieniu problemów i potrzeb użytkowników.
Projektowanie naszego instrumentu wsparcia
odbywa się w etapach Design Thinking w formie
warsztatów:
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REALIZACJA
przygotowanie wsparcia zaprojektowanego
instrumentu do wdrożenia:
Instrument w szczególności powinien wspierać
przedsięwzięcia skutkujące wdrożeniem rozwiązań
(usług, produktów, technologii etc.)
w tradycyjnych gałęziach przemysłu i rolnictwie.

ROZWÓJ
I DOSTARCZENIE
- poszukiwanie i zaprojektowanie rozwiązań, które
pozwolą stworzyć koncepcję instrumentu wsparcia
możliwą do zaprezentowania w formie prototypu,
który można poddać testom z potencjalnymi
beneficjentami i ekspertami,
- przetestowanie prototypu instrumentu oraz jego
rozwinięcie/zmodyfikowanie i poprawienie
rozwiązania na podstawie uzyskanej w procesie
testowania wiedzy.

EMPATIA I DEFINICJA

PRZYGOTOWANIE DO
WDROŻENIA
- wypracowanie budżetu i wskaźników dla
zaprojektowanego instrumentu,
- opracowanie planu ewaluacji instrumentu z
uwzględnieniem narzędzi badawczych,
- opracowanie planu komunikacji i planu
wdrożenia instrumentu.

- pozyskanie wiedzy o potrzebach klastrów na Mazowszu, ze szczególnym
naciskiem na rozpoznanie potrzeb tzw. koordynatorów/
operatorów klastrów oraz kluczowych barier/ograniczeń w rozwoju
klastrów w Polsce,
- diagnoza dotycząca kluczowych działań koordynatora i ograniczeń w ich realizacji; posiadanych zasobów i
braków w ich zakresie; oczekiwań co do ewentualnego wsparcia realizowanego przez organy administracji
publicznej; strategicznych kierunków/obszarów rozwoju klastrów;
- wskazanie i wybór kluczowych problemów klastrów i ich koordynatorów, na które powinien odpowiadać
projektowany instrument wsparcia.
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RAMY CZASOWE
Drugi etap (ujęcie opracowanych rozwiązań w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata
2021-2027) - zależny od negocjacji z Komisją Europejską.
Zaprojektowane rozwiązanie odpowiada na wyzwanie projektu RIS
2030 w zakresie innowacyjnych rozwiązań w tradycyjnych
sektorach (np.: rolno-spożywczym) poprzez wykorzystaniu
potencjału mazowieckich klastrów.
Opracowane rozwiązanie będzie częścią mandatu negocjacyjnego
Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego
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KOSZT
25.000 € - koszty opracowania instrumentu
budowania potencjału klastrów mazowieckich,
10 mln € - planowana alokacja na wdrożenie
instrumentu.
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FINANSOWANIE
Koszty związane z pracą ekspertów zewnętrznych zostały
sfinansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wdrożenie instrumentu rozwoju klastrów planowane jest do
sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027.
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DZIAŁANIE 2
REALIZACJA PROGRAMU
AKCELERACJI
DEDYKOWANEGO
SEKTOROWI ROLNOSPOŻYWCZEMU.
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CEL
Celem działania będzie połączenie potencjału początkujących,
przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych lub
średnich przedsiębiorstw w sektorze rolno-spożywczym. Program
będzie miał na celu zachęcenie studentów/doktorantów do
zakładania własnych firm technologicznych.
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TŁO
 Mazowsze charakteryzuje się dużą koncentracją najlepszych
uniwersytetów w kraju oraz dużą liczbą studentów/doktorantów.
 Zasoby te mogą zostać wykorzystane do tworzenia nowych
miejsc pracy przez studentów/doktorantów, którzy założą własne
firmy technologiczne (start-up`y) w sektorze rolno-spożywczym.
Co przyczyni się do wdrożenia dalszych innowacji w tym
sektorze.
 Wydaje się, że właściwym rozwiązaniem jest stworzenie
programu akceleracyjnego zachęcającego studentów/lekarzy do
zakładania nowych firm.
 Inspiracją do tego działania były doświadczenia regionu La Rioja
z programu finansowania doktorantów w przedsiębiorstwach oraz
ośrodkach technologicznych i badawczych w La Rioja.
Przedsiębiorstwa oraz centra badawczo-technologiczne są
beneficjentami tego programu finansowania, który pozwala im
zatrudniać naukowców.
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RAMY CZASOWE
• Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań do Regionalnej
Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz do Rocznego programu
współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w
2021 r.

KO S Z T
• Szacunkowy koszt wprowadzenia jednego programu
akceleracyjnego wynosi około 116 000 EUR
• Finansowanie programu akceleracyjnego będzie pochodzić ze
środków własnych województwa mazowieckiego.
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DZIĘKUJĘ!

Warszawa 22 lipca 2020 r.

Project smedia

