Regionalny Plan Działań (RAP) dla Województwa
Mazowieckiego – wnioski

Warszawa, 17 czerwca 2021 r.

WSTĘP

Jak województwo mazowieckie stanie się jednym z liderów
innowacyjności w Europie Środkowej i Wschodniej do 2030 roku?
❖ Realizuje projekty ukierunkowane na rozwój ekosystemu innowacji, w tym projekt Cohes3ion
❖ Włącza do współpracy szerokie grono interesariuszy (Grupy robocze ds. IS; MRI , Forum IOB),
❖ Zaktualizowało strategię i przystępuje do wdrażania działań strategicznych,
❖ Korzysta z potencjału naukowego interesariuszy i poddaje ewaluacji działania.

1. ANALIZA

IMT (STM)
Dzięki współpracy z Regionalną Grupą Interesariuszy opracowana została Inteligentna Mapa Terytorialna,
która wskazała główne luki w mazowieckim ekosystemie innowacji, do których należą:

❖ Niewystarczający poziom współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (JST),
❖ Potrzeba mocniejszego połączenia pomiędzy celami RIS Mazowsze a działaniami JST,
❖ Potrzeba włączenia nowych podmiotów do procesu wielopoziomowego zarządzania strategią RIS,

❖ Niewystarczający poziom współpracy w ramach potrójnej helisy (biznes-nauka-administracja),
❖ Potrzeba rozwoju procesu klastrowania w województwie mazowieckim.

2. DOBRE PRAKTYKI

Pozyskanie wiedzy i doświadczeń partnerów projektu
W ramach projektu Cohes3ion przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie mieli okazję zapoznać się rozwiązaniami dot. wzmocnienia procesu wielopoziomowego
zarządzania w kilku krajach (partnerach projektu), tj. Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Rumunii, Szwecji, Irlandii,

Wielkiej Brytanii.

Analizując dobre praktyki z innych regionów szukaliśmy inspiracji do działań, które mogłyby zostać ujęte w
Regionalnym Planie Działań.

2. DOBRE PRAKTYKI
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– przykład pokazujący pozytywne efekty prowadzenia działań edukacyjnych na lokalnym poziomie. Działania te budują
zaufanie pomiędzy podmiotami i różnymi szczeblami administracji a to usprawnia skuteczną współpracę we wdrażaniu
strategii S3 i zbieraniu informacji zwrotnych. Przykład stanowi inspirację do zaangażowania organizacji pozarządowych w

promowaniu przedsiębiorczego odkrywania. Inspiracja przerodziła się w konkurs na wyłonienie Animatorów Rozwoju
Gospodarczego. Przykład z Bizkaia potwierdza również istotność szerokiego angażowania interesariuszy również poprzez
dołączanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Włochy,

FinCalabria

–

integracja

poziomów

zarządzania

dla

wsparcia

podmiotów

lokalnych

– przykład partnera pokazuje jak istotne dla realizacji strategii S3 jest zaangażowanie osób działających na lokalnym
szczeblu blisko biznesu. Inspiruje on do poszerzenia składu Mazowieckiej Rady Innowacyjności o przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, zachęca również do myślenia o lepszym wsparciu MŚP w procesie przedsiębiorczego odkrywania

a to wpływa na pomysł konkursu Animatorów Rozwoju Gospodarczego; przykład FinCalabria odnosi się do uzupełnienia
dwóch luk zidentyfikowanych przy pomocy Inteligentnej Mapy Terytorialnej.

2. DOBRE PRAKTYKI
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obszar inteligentnych specjalizacji został zidentyfikowany oddolnie przy współudziale przedstawicieli władzy lokalnej.

Przykład platformy internetowej INNO potwierdził tezę o konieczności lepszego angażowania przedstawicieli administracji
lokalnej.
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przykład potwierdza, że kompetencje poziomu strategicznego takie jakie posiada Mazowiecka Rada Innowacyjności,

powinny opierać się na informacjach zbieranych oddolnie bezpośrednio od zainteresowanych wsparciem. Bliska współpraca
sektora publicznego z przedsiębiorcami lokalnymi jest kluczem do skutecznego wzmocnienia oddolnej komunikacji a lepsze
umocowanie przedstawicieli JST przyczyni się do lepszego promowania i wdrażania działań strategicznych.

3. DZIAŁANIE
Zadania te zostaną zrealizowane poprzez:
1. Poszerzenie składu MRI
- poszerzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności o przedstawicieli jednostek NUTS3 (z Ciechanowa,
Ostrołęki, Płocka, Piaseczna, Radomia, Siedlec, Warszawy, Wołomina, Żyrardowa),

2. Konkurs Animatorzy Rozwoju Gospodarczego
– zorganizowanie konkursu (pilotaż w 2021 r.) angażującego organizacje współpracujące z
przedsiębiorcami do dzielenia się swoją wiedzą, inspirowania do działań zgodnych ze Strategią RIS3
w tym do przedsiębiorczego odkrywania.

4. KONTROLA i FINANSOWANIE

Zaangażowane podmioty i budżet projektu
Pilotaż konkursu zostanie poddany ewaluacji.

Alokowany budżet to 315.000 zł.

Poszerzenie składu MRI nie wymaga dodatkowego finansowania.
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