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Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Zarządzanie procesem innowacyjnym
Zarządzanie:

zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania
ograniczonych zasobów dla osiągnięcia celów.
Proces innowacyjny:

Wikipedia i opracowanie własne

Jakub Brdulak
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Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Rola Państwa w systemie gospodarczym

Źródło: opracowanie własne

Jakub Brdulak
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Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Łatwość w prowadzeniu biznesu: Czy jest dobrze?
Średnia dla OECD High
Income

OGÓLNE DANE EKONOMICZNE

Słowenia

Region:
OECD high income
Kategoria przychodów: Wysokie
Populacja:
38,177,910
GNI na mieszkańca (US$): 12,420.00
DB2012 ranking:
62
DB2011 ranking:
59
Zmiana w rankingu:
-3

Słowacja
Węgry
Bułgaria

29
37
48
51
59

Polska

62

Czechy

64

Mołdawia

81

Źródło: baza Doing Business
Jakub Brdulak

dr Jakub J. Brdulak
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Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Miejsce Polski w ranking Doing Business wg poszczególnych
kryteriów (N=183)
Starting a business
200

Getting Electricity

Dealing with

160126

160 Construction Permits

120

64

Resolving Insolvency
87

80

Registering Property
89

40
0

8

68

Enforcing Contracts

46

Trading Across Borders

46

128

Getting Credit

Protecting Investors

Paying Taxes
Źródło: baza Doing Business
Jakub Brdulak
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Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Co to jest innowacja?
Źródło: Innovatika

Tworzenie wartości dzięki skutecznemu wdrażaniu nowych
pomysłów

Jakub Brdulak

Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Efekt czerwonej królowej: wyścig innowacyjny

Czerwona królowa musiała biec tak szybko jak tylko
potrafiła, aby się nie cofać.

Źródło: Innovatika
Jakub Brdulak

dr Jakub J. Brdulak
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Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Na czym polega „typowe” myślenie innowacyjne?

Źródło: Innovatika

Jakub Brdulak
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Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Innowacja wartości – fundament BOS

Źródło: BOS

Jakub Brdulak
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Jakub Brdulak
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dr Jakub J. Brdulak
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ERRC:
Eliminowanie
[Eliminate]

Redukowanie
[Reduce]

Wzmacnianie
[Raise]

Kreowanie
[Create]

Jakub Brdulak

Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Trend
Trend – tendecja, kierunek zmian
Trend wzrostowy – trend,
w którym kolejne zwyżki
przekraczają poziom poprzednich
szczytów, a spadki mają zasięg
krótszy niż poprzedni dołek.
http://inwestycje.elfin.pl/przewodnik/1,1053,2296,trendy.htm

Jakub Brdulak
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Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Żyjemy w interesujących czasach:

 Globalizacja
 Rewolucja
technologiczna
 Upadek
dotychczasowych
mocarstw
 Kryzys
(najpoważniejszy
od 1929 roku?)

W. Orłowski, Knowledge in Changing World, Forum EAIR, SGH, Warszawa 27-31.08.2011 (prezentacja)
Jakub Brdulak

dr Jakub J. Brdulak
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Pojęcia podstawowe umożliwiające analizę trendów.

Kryzys:
•

Najpoważniejszy kryzys
w ciągu ostatnich 70 lat

•

Emocje ważniejsze od
definicji

•

Kryzys globalny

•

Zmiana postrzegania
szeregu aktorów na
rynku

•

Zmiana zasad
funkcjonowania rynków

ale brak zmian w
podstawowych zasadach
rynkowych
W. Orłowski, Knowledge in Changing World, Forum EAIR, SGH, Warszawa 27-31.08.2011 (prezentacja)

Jakub Brdulak
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Analiza
trendów innowacyjności
Przegląd dostępnych narzędzi, programów
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podsumowanie

Jakub Brdulak

Analiza trendów innowacyjności

Europejska tablica wyników innowacyjności – EU27

http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/1-executive-summary

Jakub Brdulak

dr Jakub J. Brdulak
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Analiza trendów innowacyjności

http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/1-executive-summary

EU27 - w porównaniu do innych krajów

Jakub Brdulak

19

Analiza trendów innowacyjności

EU27 – budowa wskaźnika innowacji (1)
CZYNNIKI DAJĄCE MOŻLIWOŚCI
Zasoby ludzkie
 1.1.1 Nowi absolwenci studiów doktoranckich (ISCED 6) na 1000 osób w wieku 25-34
lata, Eurostat
 1.1.2 Odsetek osób w wieku 30-34 lata, którzy ukończyli kształcenie trzeciego stopnia,
Eurostat
 1.1.3 Odsetek młodych ludzi w wielu 20-24 lata, który ukończyli co najmniej kształcenie
drugiego stopnia, Eurostat
Otwarte, doskonałe i atrakcyjne systemy badań
 1.2.1 Międzynarodowe publikacje naukowe na milion mieszkańców, Thomson/Scopus
 1.2.2 Publikacje naukowe należące do 10 % najczęściej cytowanych publikacji na świecie
jako odsetek wszystkich publikacji naukowych danego kraju, Thomson/Scopus
 1.2.3 Uczestnicy studiów doktoranckich spoza UE32 na milion mieszkańców,
Eurostat/OECD
 Finansowanie i wsparcie
 1.3.1 Wydatki publiczne na badania i rozwój jako odsetek PKB, Eurostat
 1.3.2 Kapitał venture (wczesne stadium, ekspansja i zastąpienie) jako odsetek PKB,
EVCA/Eurostat
Brussels, 6.10.2010 COM(2010) 546 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC
AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union SEC(2010) 1161

Jakub Brdulak
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Analiza trendów innowacyjności

EU27 – budowa wskaźnika innowacji (2)
DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW
Inwestycje przedsiębiorstw
 2.1.1 Wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój jako odsetek PKB, Eurostat
 2.1.2 Wydatki innowacyjne inne niż na badania i rozwój jako odsetek obrotów, Eurostat
Powiązania i przedsiębiorczość
 2.2.1 MŚP generujące innowacje wewnętrznie jako odsetek MŚP, Eurostat
 2.2.2 Innowacyjne MŚP współpracujące z innymi jako odsetek MŚP, Eurostat
 2.2.3 Publiczno-prywatne wspólne publikacje naukowe na milion mieszkańców,
Thomson/Scopus
Aktywa intelektualne
 2.3.1 Wnioski patentowe na mocy Traktatu o współpracy patentowej na mld PKB (w EUR na
standard siły nabywczej), Eurostat
 2.3.2 Wnioski patentowe na mocy Traktatu o współpracy patentowej dotyczące wyzwań
społecznych na mld PKB (w EUR na standard siły nabywczej) (ograniczanie skutków zmiany
klimatu, ochrona zdrowia), OECD
 2.3.3 Wspólnotowe znaki handlowe na mld PKB (w EUR na standard siły nabywczej),
OHIM/Eurostat
 2.3.4 Wspólnotowe projekty na mld PKB (w EUR na standard siły nabywczej), OHIM/Eurostat
Brussels, 6.10.2010 COM(2010) 546 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC
AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union SEC(2010) 1161

Jakub Brdulak

dr Jakub J. Brdulak
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Analiza trendów innowacyjności

EU27 – budowa wskaźnika innowacji (3)
WYNIKI
Innowatorzy
 3.1.1. MŚP (ponad 10 pracowników) wprowadzające innowacyjne produkty lub procesy
jako odsetek MŚP, Eurostat
 3.1.2 MŚP (ponad 10 pracowników) wprowadzające innowacje marketingowe lub
organizacyjne jako odsetek MŚP, Eurostat
 3.1.3 Szybko rozwijające się przedsiębiorstwa (ponad 10 pracowników) jako odsetek
wszystkich przedsiębiorstw, Eurostat
Skutki ekonomiczne
 3.2.1 Zatrudnienie w sektorach o intensywnym udziale wiedzy (produkcja i usługi) jako
odsetek całkowitego zatrudnienia, Eurostat
 3.2.2 Eksport produktów wysoko i średnio zaawansowanych technologii jako odsetek
całkowitego eksportu produktów, UN/Eurostat
 3.2.3 Eksport usług o intensywnym udziale wiedzy jako odsetek całkowitego eksportu
usług, UN/Eurostat
 3.2.4 Sprzedaż innowacji nowych dla rynków i dla przedsiębiorstw jako odsetek obrotów,
Eurostat
 3.2.5 Dochody z zagranicy z licencji i patentów jako odsetek PKB, Eurostat
Brussels, 6.10.2010 COM(2010) 546 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC
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Jakub Brdulak
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Analiza trendów innowacyjności

Trochę o źródłach
 UN (United Nations)

 Scopus

ONZ

Elsevier Scopus and Thomson Reuters
Web of Science

http://www.unic.un.org.pl/

http://www.info.sciverse.com/scopus/

 Eurostat

 OHIM

Europejski Urząd Statystyczny
(ang. European Statistical Office)

The Office for Harmonization in the
Internal Market (OHIM)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://oami.europa.eu

 OECD

 EVCA

Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju
(ang. Organization for Economic Cooperation and Development)

European Private Equity and Venture
Capital Association
http://www.evca.eu/

http://www.oecd.org

 Thomson
Web of Science
http://thomsonreuters.com/products_services/science/sci
ence_products/a-z/web_of_science/

Jakub Brdulak
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Analiza trendów innowacyjności

Parę informacji o statystyce unijnej z perspektywy UM

Ciekawe linki z perspektywy
UM w GUS:
 http://www.stat.gov.pl/bdl/ - Baza
Danych Lokalnych
 http://www.stat.gov.pl/gus/11191_
PLK_HTML.htm - Statystyczne
Vademecum Samorządowca
 informacje o województwach
 informacje o poszczególnych
powiatach
 Sytuacja SpołecznoGospodarcza Polski –
prezentacja PDF

Jakub Brdulak

dr Jakub J. Brdulak

NUTS (Nomenclature of Units for
Territorial Statistics)
na terenie Polski:
NUTS 0 – kraj (kraje UE)
(27),
NUTS 1 – regiony
(6)
NUTS 2 – województwa
(16)
NUTS 3 – podregiony (zgrupowanie
kilku powiatów)
(66)
 NUTS 4 – powiaty i miasta na prawach
powiatu
(379),
 NUTS 5 – gminy
(2478)





http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomencl
ature/introduction
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Wskaźniki dla Polski w porównaniu ze średnią europejską (EU=27)

Jakub Brdulak
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Roczna zmiana wskaźników

Jakub Brdulak
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Analiza trendów innowacyjności
Innovation Union Competitiveness
Report 2011
1. Choć Unia Europejska powoli zmierza do celu zakładającego przeznaczenie 3 % PKB na
badania i rozwój, wciąż rośnie zapóźnienie UE w stosunku do jej globalnych konkurentów,
w głównej mierze ze względu na niższy poziom nakładów na B+R w biznesie
2. Kryzys gospodarczy miał negatywny wpływ na obszar nakładów przedsiębiorstw na B+R.
W ramach działań antycyklicznych wiele państw europejskich utrzymuje jednak lub
zwiększa swój poziom nakładów publicznych na B+R
3. Europa posiada dużą i różnorodną pulę wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w
obszarze nauki i techniki, której sektor biznesowy nie wykorzystuje w pełni lub w sposób
optymalny; pod względem liczby nowych absolwentów studiów wyższych zasoby Chin
odpowiadają łącznym zasobom UE, USA i Japonii
4. Choć Europa pozostaje czołowym graczem pod względem tworzonej wiedzy i
doskonałości naukowej, traci pozycję pod względem wykorzystania wyników badań
5. Choć państwa członkowskie wprowadzają reformy w celu poprawy funkcjonowania
publicznej bazy badawczej i zwiększenia współpracy publiczno-prywatnej, transfer wiedzy
w Europie pozostaje na słabym poziomie
6. Rozwój europejskiej przestrzeni badawczej stanowi podstawę dla ewolucji i skuteczności
działalności naukowej w Europie

Jakub Brdulak

dr Jakub J. Brdulak
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Analiza trendów innowacyjności
Innovation Union Competitiveness
Report 2011
7. Europa zwiększa międzynarodową współpracę w obszarze nauki i technologii, próbując
dogonić Stany Zjednoczone
8. Choć równowaga płci w europejskiej społeczności badawczej poprawia się, najważniejsze
instytucje badawcze są w dalszym ciągu kierowane są i zarządzane głównie przez
mężczyzn
9. Europejskie MŚP są innowacyjne, ale nie rozwijają się w odpowiednim stopniu. W okresie
ostatnich 35 lat Stany Zjednoczone wykazały znacznie większą zdolność do tworzenia i
rozwijania nowych przedsiębiorstw w sektorach opartych na badaniach naukowych
10. Słabsze warunki ramowe dla działań B+R przedsiębiorstw i rozdrobnienie europejskiego
rynku innowacji blokują prywatne nakłady na B+R i wpływają na atrakcyjność Europy
11. Zrównoważona konkurencja gospodarcza w sektorach w dużym stopniu opartych na
wiedzy specjalistycznej wymaga szybszych zmian strukturalnych w Europie
12. Europa posiada silny potencjał w postaci wynalazków technologicznych ukierunkowanych
na wyzwania społeczne i nowe globalne obszary rozwojowe, które mogłyby zostać z
powodzeniem wprowadzone na rynek dzięki wdrożeniu kompleksowego i zintegrowanego
podejścia określonego w projekcie „Unia innowacji”

Jakub Brdulak
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Jakub Brdulak

Dokąd podąża Europa?

Unia innowacji
w ramach Projektu przewodniego strategii Europa 2020

Jakub Brdulak

dr Jakub J. Brdulak
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Komunikat 546(2010)

Struktura komunikatu:
Treść

Zob.

Wzmacnianie podstaw wiedzy i ograniczenie fragmentacji
Promowanie doskonałości w edukacji i rozwijaniu umiejętności
Tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej
Unia innowacji priorytetem instrumentów finansowych UE
Promowanie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) jako modelu
zarządzania innowacjami w Europie

1-3
4-5
6-8
9

Wprowadzenie dobrych pomysłów na rynek
Łatwiejszy dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych
Stworzenie jednolitego rynku innowacji
Promowanie otwartości i korzystanie z twórczego potencjału Europy

10-13
14-18
19-23

Większa spójność społeczna i terytorialna
24-25
26-28

Upowszechnianie korzyści z innowacji w całej Unii
Większe korzyści społeczne

Łączenie sił na rzecz przełomowych odkryć: Europejskie partnerstwa
innowacji
Wspieranie polityki z zewnątrz
Czas na rezultaty
Reforma systemów badań i innowacji
Narzędzia pomiaru postępów
Wspólne zobowiązanie przekształcenia Unii innowacji w rzeczywistość

29
30-32
33
34
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Jakub Brdulak
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Unia innowacji do 2020 r.:
Unia Europejska powinna podjąć zobowiązanie stworzenia prawdziwej Unii innowacji
do 2020 r. poprzez następujące działania:
1. Wzięcie wspólnej odpowiedzialności za strategiczną politykę badań i innowacji,
sprzyjającą włączeniu społecznemu i nakierowaną na przedsiębiorstwa, aby
rozwiązać najważniejsze problemy społeczne, a zarazem zwiększać
konkurencyjność i tworzyć nowe miejsca pracy. Komisja stosować będzie to
strategiczne podejście do innowacji we wszystkich swoich politykach i zachęca
inne instytucje UE, by zrobiły to samo.
2. Priorytetowe traktowanie i ochrona inwestowania w podstawy wiedzy,
przeciwdziałanie kosztownej fragmentacji i uczynienie Europy miejscem bardziej
sprzyjającym innowacjom i ułatwiającym wprowadzanie nowych pomysłów na
rynek. Wyznaczenie 2014 r. jako terminu ukończenia prac nad europejską
przestrzenią badawczą.
3. Osiągnięcie porozumienia w sprawie uruchomienia europejskich partnerstw
innowacji (pierwszego z nich na rzecz aktywnej i zdrowej starości) służących
łączeniu zasobów i wiedzy specjalistycznej dla znalezienia rozwiązań problemów
społecznych i osiągnięcia konkurencyjnej przewagi na kluczowych rynkach.

Jakub Brdulak
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34 zobowiązań – Co z tego wynika dla nas?

 Na kolejnych slajdach zostanie przedstawione 34 zobowiązania.
 Należy ustosunkować się do KAŻDEGO zobowiązania poprzez analizę:
1)
stopnia wykonalności
2)
znanych programów/działań, które wspierają wykonanie danego
zobowiązania
3)
intencji zawartych w zobowiązaniu
4)
wpływu danego zobowiązania na pracę Urzędu Marszałkowskiego
 Analizę należy wykonywać w zespołach, a rezultaty zaprezentować na
forum całej Grupy.

Checklista
Nr

1

2

3

4


Jakub Brdulak
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Wzmacnianie podstaw wiedzy i ograniczenie fragmentacji

[1] Zobowiązania Unii innowacji

Do końca 2011 r. państwa członkowskie
powinny mieć gotowe strategie
wykształcenia liczby pracowników
naukowych wystarczającej do
osiągnięcia krajowych celów w dziedzinie
badań i rozwoju oraz strategie
upowszechniania atrakcyjnych warunków
zatrudnienia w publicznych instytucjach
badawczych. Strategie te powinny w pełni
uwzględniać kwestie równości płci oraz
równoległej kariery zawodowej partnerów.
Checklista
Nr

1

2

3

4


Jakub Brdulak
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Wzmacnianie podstaw wiedzy i ograniczenie fragmentacji

[2] Zobowiązania Unii innowacji
W 2011 r., w oparciu o dotychczasowe prace
przygotowawcze11, Komisja wspierać będzie system
niezależnego wielowymiarowego międzynarodowego
rankingu uniwersytetów umożliwiający porównanie ich
osiągnięć. Dzięki niemu można będzie ustalić, które europejskie
uniwersytety osiągają najlepsze wyniki. W 2011 r. Komisja
wskaże dalsze działania w komunikacie na temat reformy i
modernizacji szkolnictwa wyższego. Komisja wspierać będzie
także współpracę między przedsiębiorstwami a ośrodkami
akademickimi poprzez tworzenie „przymierzy wiedzy” na rzecz
opracowywania nowych programów kształcenia
uwzględniających zapotrzebowanie na umiejętności w
zakresie innowacji (zob. także zobowiązanie nr 3 dotyczące eumiejętności). Pomogą one uniwersytetom w modernizacji w
kierunku interdyscyplinarności, przedsiębiorczości i ściślejszego
partnerstwa z biznesem.

Checklista
Nr

1

2

3

4


Jakub Brdulak
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Wzmacnianie podstaw wiedzy i ograniczenie fragmentacji

[3] Zobowiązania Unii innowacji

Do 2011 r. Komisja przedstawi propozycję
zintegrowanych ram rozwoju i wspierania eumiejętności w zakresie innowacji i
konkurencyjności, opartych na partnerstwie
zainteresowanych stron. Do ich opracowania
posłużą dane dotyczące podaży i popytu,
ogólnoeuropejskie wytyczne nowych
programów kształcenia, znaki jakości szkoleń
branżowych oraz działania służące
podnoszeniu świadomości.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[4] Zobowiązania Unii innowacji
Do 2012 r. Komisja przedstawi ramy europejskiej przestrzeni badawczej oraz środki pomocnicze
służące usuwaniu przeszkód dla mobilności i współpracy transgranicznej z zamiarem wprowadzenia ich
w życie do końca 2014 r. Ich celem będzie zagwarantowanie w szczególności:
 jakości studiów doktoranckich, atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz parytetu płci na stanowiskach
badawczych;
 mobilności pracowników naukowych, zarówno między państwami, jak i między różnymi sektorami,
między innymi poprzez otwartą rekrutację w publicznych instytucjach badawczych oraz porównywalne
struktury kariery naukowej, a także pomoc w zakładaniu europejskich dodatkowych funduszy
emerytalnych;
 transgranicznej działalności organizacji prowadzących badania naukowe, agencji finansujących i fundacji,
między innymi poprzez uproszczenie i uspójnienie zasad i procedur finansowania w oparciu o wyniki prac
zainteresowanych podmiotów, agencji finansujących i reprezentujących je organizacji;
 upowszechniania, transferu i wykorzystania wyników badań, między innymi poprzez otwarty dostęp do
publikacji i danych pochodzących z badań naukowych finansowanych ze środków publicznych;
 otwarcia infrastruktury badawczej w państwach członkowskich dla całej europejskiej społeczności
użytkowników; oraz
 spójności unijnych i krajowych strategii i działań na rzecz międzynarodowej współpracy naukowotechnicznej.,

Checklista
Nr

1
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4
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[5] Zobowiązania Unii innowacji
Do 2015 r. państwa członkowskie wraz z Komisją
powinny rozpocząć lub zakończyć budowę 60%
nowej europejskiej infrastruktury badawczej
uznanej za priorytetową przez Europejskie Forum
Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI)12.
Należy zwiększyć potencjał innowacyjny tych
infrastruktur (w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych i innych). Zachęca się państwa
członkowskie, aby dokonały przeglądu swoich
programów operacyjnych, by ułatwić wykorzystanie
na ten cel środków z polityki spójności.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[6] Zobowiązania Unii innowacji
Przyszłe unijne programy badań i innowacji będą się skupiać
na celach strategii Europa 2020, w szczególności Unii
innowacji. Mając na uwadze przyszłe ramy finansowe, do
2011 r. Komisja określi sposoby nakierowania przyszłych
programów na problemy społeczne, usprawnienia
instrumentów finansowania oraz radykalnego
uproszczenia dostępu do tych programów poprzez lepszą
równowagę między systemem opartym na kontroli a
systemem opartym na zaufaniu. Należy zwiększyć rolę
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) w
promowaniu doskonałości oraz położyć większy nacisk na
priorytety związane z przemysłem (w tym partnerstwa
związane z przemysłem w takich dziedzinach, jak kluczowe
technologie) w ramowym programie badań.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[7] Zobowiązania Unii innowacji

Komisja będzie planować przyszłe unijne programy badań i
innowacji z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu i
większego zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw,
w szczególności dysponujących dużym potencjałem wzrostu.
Wykorzystać należy w dalszym ciągu partnerstwa z agencjami
państw członkowskich, zwłaszcza w oparciu o doświadczenia
inicjatywy Eureka Eurostars.

Checklista
Nr

1

2

3
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[8] Zobowiązania Unii innowacji

Wspólne Centrum Badawcze dostarczy
Komisji solidniejszych podstaw naukowych
przy stanowieniu polityki. Komisja stworzy
również „Europejskie forum ds. działań
przyszłościowych”, które ma zebrać
istniejące badania i dane oraz zaangażować
podmioty publiczne i prywatne w starania o
politykę opartą na dowodach naukowych.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[9] Zobowiązania Unii innowacji

Do połowy 2011 r. EIT przedstawi agendę strategicznej innowacji,
aby rozszerzyć swoją działalność w roli wzorca Unii innowacji.
Agenda ta zawierać będzie długoterminowy plan rozwoju w ramach Unii
innowacji uwzględniający tworzenie nowych wspólnot wiedzy i
innowacji, ścisłe powiązania z sektorem prywatnym oraz większą rolę w
przedsiębiorczości. Ponadto opierać się będzie na powołanej w 2010 r.
Fundacji EIT oraz wprowadzeniu w 2011 r. „dyplomu EIT” jako
uznawanego na forum międzynarodowym znaku jakości.

Checklista
Nr

1

2

3

4
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[10] Zobowiązania Unii innowacji
Do 2014 r., na podstawie propozycji Komisji, UE powinna wprowadzić w życie
instrumenty finansowe dla przyciągnięcia znacznych funduszy prywatnych i
uzupełnienia rynkowych luk w zakresie inwestycji w badania i innowacje. Wkład z
budżetu UE powinien zadziałać na zasadzie dźwigni finansowej i poszerzyć sukces 7PR
i CIP. Komisja we współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego, krajowymi
pośrednikami finansowymi i inwestorami prywatnymi opracuje propozycje rozwiązania
problemów związanych z niedoborem: i) inwestycji w transfer technologii i rozpoczęcie
działalności; ii) kapitału venture dla szybko rozwijających się firm poszerzających
działalność na rynkach UE i światowym; iii) finansowania opartego na podziale ryzyka
inwestycji w badania i rozwój oraz projekty innowacyjne; oraz iv) pożyczek dla
innowacyjnych i szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw oraz
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. Propozycje te mają zapewnić efekt dźwigni
finansowej, skuteczne zarządzanie oraz łatwy dostęp dla przedsiębiorstw.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[11] Zobowiązania Unii innowacji

Do 2012 r. Komisja zagwarantuje funduszom venture
capital działającym w dowolnym państwie
członkowskim możliwość prowadzenia działalności
i inwestowania swobodnie na terenie całej UE (w
razie potrzeby w drodze przyjęcia nowego systemu
prawnego). Zakłada to zniesienie wszelkich
niekorzystnych warunków podatkowych dotyczących
działalności transgranicznej.

Checklista
Nr

1

2

3

4
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[12] Zobowiązania Unii innowacji

Komisja wspierać będzie nawiązywanie kontaktów między
innowacyjnymi firmami i odpowiednimi inwestorami ponad
granicami państw. Do kierowania tym procesem Komisja
wyznaczy odpowiednią osobę. Ponadto w kontekście Forum
Finansowego MŚP Komisja skoncentruje się między innymi
na szczególnych problemach finansowych, z jakimi borykają
się małe innowacyjne przedsiębiorstwa.

Checklista
Nr

1

2

3

4
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[13] Zobowiązania Unii innowacji

W 2011 r. Komisja dokona śródokresowego
przeglądu zasad ramowych dotyczących pomocy
państwa na rzecz badań, rozwoju i innowacji, aby
ustalić, jakie formy innowacji mogą być odpowiednio
wspierane, między innymi dotyczące kluczowych
technologii oraz innowacji służących rozwiązaniu
najważniejszych problemów społecznych, oraz w jaki
sposób państwa członkowskie mogą je najlepiej
wykorzystać. Komisja oceni efektywność
tymczasowych środków pomocy państwa
wprowadzonych w 2008 r., w tym „bezpiecznej
przystani” dla inwestycji venture capital, i na tej
podstawie opracuje konieczne projekty zmian.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[14] Zobowiązania Unii innowacji

Parlament Europejski i Rada powinny podjąć
niezbędne kroki w kierunku przyjęcia wniosków w
sprawie patentu UE, jego systemu językowego oraz
jednolitego systemu rozwiązywania sporów. Celem
jest wydanie pierwszych patentów UE w 2014 r.

Checklista
Nr

1

2

3

4
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[15] Zobowiązania Unii innowacji

W 2011 r. UE i państwa członkowskie powinny
rozpocząć przegląd ram prawnych dotyczących
kluczowych obszarów, począwszy od eko-innowacji i
europejskich partnerstw innowacji. To pomoże ustalić,
jakie zasady trzeba poprawić bądź zaktualizować, a jakie
nowe przepisy należy wprowadzić w życie, aby stale i w
wystarczający sposób zachęcać do innowacji. Komisja
udzieli wskazówek, jak najlepiej przeprowadzić
tę procedurę przeglądu.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[16] Zobowiązania Unii innowacji
Na początku 2011 r., jako pierwszy krok, Komisja przedstawi komunikat i wniosek
ustawodawczy w sprawie normalizacji, dotyczący między innymi sektora technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Celem tej inicjatywy jest przyspieszenie i
modernizacja procesu stanowienia norm, aby umożliwić interoperacyjność i
sprzyjać innowacjom na szybko rozwijających się rynkach globalnych.
Uzupełnieniem tych działań będzie wieloletni program służący przewidywaniu nowych
potrzeb w zakresie normalizacji oraz włączaniu norm do projektów w dziedzinie badań i
rozwoju programu ramowego. Komunikat zawierać będzie także analizę możliwości
zagwarantowania w perspektywie długoterminowej zdolności systemu normalizacji do
przystosowywania się do szybko zmieniających się warunków i przyczyniania się do
osiągania strategicznych wewnętrznych i zewnętrznych celów Europy (związanych,
między innymi, z innowacyjnością i rozwojem technologii). Analiza ta opierać się będzie
między innymi na niezależnym przeglądzie.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[17] Zobowiązania Unii innowacji
Począwszy od 2011 r., państwa członkowskie i regiony powinny co roku odkładać wydzielone
budżety na zamówienia przedkomercyjne oraz zamówienia publiczne na innowacyjne
produkty i usługi (między innymi te określone w inicjatywie partnerstw innowacji, zob. sekcja 5).
To pozwoli na stworzenie w całej UE rynków zamówień dysponujących na początku co
najmniej 10 mld EUR rocznie z przeznaczeniem na innowacje służące poprawie skuteczności i
jakości usług publicznych oraz rozwiązaniu najważniejszych problemów społecznych. Celem
powinno być stworzenie rynków zamówień innowacyjnych równorzędnych z istniejącymi w USA.
Komisja udzieli wskazówek oraz ustanowi (finansowy) mechanizm wsparcia, aby pomóc
instytucjom zamawiającym w przeprowadzaniu tych zamówień w sposób otwarty i
niedyskryminujący oraz aby łączyć popyt, opracowywać wspólne specyfikacje i promować dostęp
dla MŚP.
Ponadto Komisja udzieli wskazówek, w jaki sposób podmioty zamawiające mogą
przeprowadzać wspólne procedury zamówień w ramach obowiązujących dyrektyw w sprawie
zamówień publicznych, oraz wykorzysta prowadzoną obecnie ogólną ocenę obowiązujących
dyrektyw i rozważy możliwość wprowadzenia dodatkowych zasad ułatwiających przeprowadzanie
wspólnych zamówień transgranicznych.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[18] Zobowiązania Unii innowacji

Na początku 2011 r. Komisja zaprezentuje plan
działania dotyczący ekoinnowacji, oparty na Unii
innowacji i kładący nacisk na konkretne
przeszkody i problemy oraz możliwości, jakie stoją
na drodze do osiągnięcia celów związanych z
ochroną środowiska za pomocą innowacji.

Checklista
Nr

1

2

3

4
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[19] Zobowiązania Unii innowacji

Do 2011 r. Komisja powoła Europejską radę liderów ds. projektowania
(European Design Leadership Board), która będzie miała rok na
przedstawienie swoich propozycji dotyczących wzmocnienia roli
projektowania w polityce innowacji, na przykład poprzez unijne lub krajowe
programy oraz markę „European Design Excellence”. W ramach prac
podsumowujących zieloną księgę na temat sektora kultury i branży
twórczej Komisja powoła Europejski sojusz sektora kreatywnego
(European Creative Industries Alliance), którego celem będzie
opracowanie nowych form wspierania tego sektora i promowanie
szerszego wykorzystania kreatywności w innych sektorach.
Checklista
Nr

1

2

3

4
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[20] Zobowiązania Unii innowacji

Komisja promować będzie otwarty dostęp do wyników badań
finansowanych ze środków publicznych. Jej celem będzie udostępnienie
publikacji powstałych w wyniku projektów finansowanych z unijnych
programów ramowych w dziedzinie badań. Komisja wspierać będzie
także rozwój inteligentnych usług informacji w dziedzinie badań
naukowych, które ułatwią wyszukiwanie i dostęp do wyników badań
naukowych.

Checklista
Nr

1

2

3
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[21] Zobowiązania Unii innowacji

Komisja wspierać będzie efektywną współpracę w
dziedzinie badań naukowych i transferu wiedzy w ramach
programu ramowego i poza nim. Wraz z zainteresowanymi
podmiotami opracuje zestaw modelowych umów o ustanowieniu
konsorcjum, obejmujących różne opcje, od tradycyjnych,
chroniących prawa własności intelektualnej, po bardziej otwarte.
Potrzebne są także mechanizmy wsparcia dla biur transferu
wiedzy w publicznych organizacjach badawczych, w
szczególności poprzez współpracę międzynarodową.

Checklista
Nr

1

2

3
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[22] Zobowiązania Unii innowacji

Do końca 2011 r. w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i
zainteresowanymi podmiotami Komisja przedstawi propozycje stworzenia
europejskiego rynku wiedzy dla patentów i licencji. Propozycje te
powinny się opierać na doświadczeniu państw członkowskich w zakresie
platform handlowych łączących popyt i podaż, rynków umożliwiających
inwestycje finansowe w wartości niematerialne oraz innych pomysłów (takich
jak łączenie patentów i brokerstwo innowacji), które mają tchnąć nowe życie w
zapomnianą własność intelektualną.

Checklista
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[23] Zobowiązania Unii innowacji

Komisja zbada rolę polityki konkurencji w zakresie
ochrony przed wykorzystaniem praw własności
intelektualnej do celów sprzecznych z zasadami
konkurencji. W ramach oceny stosowania przepisów z
zakresu ochrony konkurencji w odniesieniu do porozumień
horyzontalnych między konkurującymi przedsiębiorstwami
Komisja podda analizie także skutki umów o współpracy w
zakresie praw własności intelektualnej.

Checklista
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2

3
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[24] Zobowiązania Unii innowacji

Począwszy od 2010 r. państwa członkowskie powinny istotnie poprawić wykorzystanie
istniejących funduszy strukturalnych na projekty w dziedzinie badań i innowacji,
aby pomagać ludziom w zdobyciu niezbędnych kwalifikacji, doskonalić systemy
krajowe, wdrażać strategie „inteligentnej specjalizacji” i realizować
międzynarodowe projekty. To samo powinno dotyczyć finansowania
przedakcesyjnego dla państw kandydujących do UE. Komisja jest gotowa do pomocy i
będzie wykorzystywać inicjatywy w dziedzinie badań i klastrów do wspierania tych zmian
i powołania „platformy inteligentnej specjalizacji” do 2012 r., w tym dalszego wspierania
tworzenia światowej klasy klastrów. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w
osobnym komunikacie.

Checklista
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[25] Zobowiązania Unii innowacji

Państwa członkowskie powinny zacząć przygotowania programów
funduszy strukturalnych na okres po 2013 r., kładąc większy
nacisk na innowacje i inteligentną specjalizację. W ramach przyszłych
przepisów regulujących funkcjonowanie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego należy przeznaczyć znaczące środki finansowe
na wspieranie innowacji w regionach Unii Europejskiej.

Checklista
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[26] Zobowiązania Unii innowacji

Komisja zainicjuje pilotażowy program europejskich innowacji społecznych, który
dostarczy wiedzy specjalistycznej i stworzy wirtualną sieć dla przedsiębiorców
społecznych, sektora publicznego i sektorów trzecich.
 Program ten wspierać będzie innowacje społeczne przy pomocy Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS), w oparciu o istotne inwestycje w innowacje
społeczne, których EFS dokonał w ciągu ostatnich dziesięciu lat, w cyklu innowacji.
Uzupełnieniem tych działań będzie wsparcie innowacyjnych eksperymentów
społecznych opracowywanych w ramach Europejskiego programu walki z ubóstwem.
 Innowacje społeczne powinny znaleźć się w centrum zainteresowania
kolejnych generacji programów Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zachęca się państwa członkowskie do podjęcia działań już teraz w celu wspierania
innowacji społecznych za pośrednictwem EFS.
Checklista
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[27] Zobowiązania Unii innowacji

Począwszy od 2011 r. Komisja wspierać będzie istotny program badań
w dziedzinie innowacji sektora publicznego i innowacji
społecznych poświęcony takim zagadnieniom, jak pomiary i ocena
oraz finansowanie i inne bariery utrudniające zwiększanie zasobów i
rozwój. Pierwszym krokiem będzie pilotażowa europejska tablica
wyników innowacyjności sektora publicznego jako podstawa przyszłej
oceny postępów innowacji w sektorze publicznym. Komisja wraz z
państwami członkowskimi rozważy, czy właściwym działaniem byłoby
gromadzenie nowych doświadczeń i tworzenie sieci dla liderów sektora
publicznego na poziomie europejskim.
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Większa spójność społeczna i terytorialna

[28] Zobowiązania Unii innowacji

Komisja przeprowadzi konsultacje z partnerami społecznymi, aby
zbadać, w jaki sposób można upowszechnić gospodarkę wiedzy
na wszystkich poziomach zatrudnienia i we wszystkich sektorach.
Komisja zwróci się do partnerów społecznych z prośbą o przedstawienie
propozycji dotyczących opracowania strategii sektorowego rynku pracy
dla sektora opieki.
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Łączenie sił na rzecz przełomowych odkryć: Europejskie partnerstwa innowacji

[29] Zobowiązania Unii innowacji
Rada, Parlament, państwa członkowskie, przemysł i inne zainteresowane strony
zachęca się do wspierania koncepcji partnerstw innowacji oraz do podejmowania
konkretnych zobowiązań, aby koncepcję tę wcielić w życie. Komisja zachęca
wszystkie zainteresowane strony do wspólnego wysiłku i gromadzenia zasobów,
mając na uwadze osiągnięcie zamierzonych celów partnerstwa.
Komisja jest otwarta na opinie i poglądy na temat przyszłych partnerstw w
wytypowanych obszarach oraz ewentualnych innych partnerstw, które spełniają
warunki niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
Pierwszym konkretnym krokiem Komisji będzie rozpoczęcie przygotowań do
uruchomienia pilotażowego partnerstwa na rzecz aktywnej i zdrowej starości do
2011 r. Uwzględniając opinie Parlamentu i Rady oraz komentarze innych
zainteresowanych stron, w 2011 r. Komisja zaprezentuje wnioski w sprawie
dalszych partnerstw.
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Wspieranie polityki z zewnątrz

[30] Zobowiązania Unii innowacji

Do 2012 r. Unia Europejska i jej państwa
członkowskie powinny wdrożyć zintegrowane polityki,
tak aby najlepsi naukowcy, badacze i innowatorzy
chcieli mieszkać i pracować w Europie oraz aby
zachęcić wystarczającą liczbę wysoko
wykwalifikowanych mieszkańców państw trzecich
do pozostania w Europie.
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Wspieranie polityki z zewnątrz

[31] Zobowiązania Unii innowacji
Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny potraktować współpracę
naukową z państwami trzecimi jako kwestię ważną dla wszystkich i opracować
wspólne podejście do tej kwestii. Podejście to powinno przyczyniać się do
globalizacji rozumienia i rozwiązań wyzwań społecznych oraz do stworzenia
środowiska opartego na równych dla wszystkich zasadach (usuwanie barier w
dostępie do rynków, ułatwianie standaryzacji, ochrona praw własności intelektualnej,
dostęp do zamówień itd.). W 2012 r., w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
Komisja zaproponuje wspólne priorytety UE / państw członkowskich w nauce i technice
jako podstawę dla skoordynowanych stanowisk lub wspólnych inicjatyw względem
państw trzecich, w oparciu o prace strategicznego forum współpracy międzynarodowej.
W międzyczasie UE i państwa członkowskie, angażując się w umowy i działania w
zakresie nauki i techniki z państwami trzecimi, powinny działać w sposób
zharmonizowany. Rozważony zostanie potencjalny zakres umów „parasolowych”
między UE i państwami członkowskimi a krajami trzecimi.
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Wspieranie polityki z zewnątrz

[32] Zobowiązania Unii innowacji

Unia Europejska powinna zwiększyć współpracę w zakresie
rozwijania globalnej infrastruktury badawczej. Do 2012 r. należy
osiągnąć porozumienie z międzynarodowymi partnerami w
sprawie rozwoju infrastruktury badawczej, w tym
infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych,
która ze względu na koszty, złożoność lub wymogi
interoperacyjności może być rozwijana jedynie w skali
globalnej.
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Czas na rezultaty

[33] Zobowiązania Unii innowacji
Państwa członkowskie zachęca się do przeprowadzania
samooceny w oparciu o listę cech polityki wymienionych w
załączniku 1 oraz do określenia kluczowych wyzwań i
krytycznych reform jako części ich krajowych programów
reform. Komisja będzie wspierać ten proces poprzez wymianę
najlepszych praktyk, wzajemną ocenę oraz opracowanie bazy
faktograficznej. Komisja zastosuje także wspomnianą listę do
własnych inicjatyw z zakresu badań i innowacji. Postępy będą
monitorowanie w ramach zintegrowanej koordynacji polityki
gospodarczej („europejski okres oceny”).
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Czas na rezultaty

[34] Zobowiązania Unii innowacji
Komisja proponuje rozpocząć niezbędne prace w celu opracowania
nowego wskaźnika mierzącego udział szybko rozwijających się
innowacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce. Wymaga to pełnej
współpracy państw członkowskich i partnerów międzynarodowych.
Uwzględniając te zobowiązania Komisja złoży niezbędne wnioski i podejmie
pilne działania w celu opracowania tego wskaźnika w ciągu następnych dwóch
lat, współpracując w stosownych przypadkach z OECD, tak aby z czasem stał
się on nowym głównym wskaźnikiem pozwalającym, jako część strategii
Europa 2020, na porównywanie wyników UE z wynikami jej najważniejszych
partnerów handlowych.
Od chwili obecnej Komisja będzie monitorować ogólne postępy
skuteczności innowacji przy pomocy unijnej tablicy wyników badań i
innowacji.
Checklista
Nr

1

2

3

4


Jakub Brdulak

67

Pojęcia podstawowe
umożliwiające analizę trendów
Analiza
trendów innowacyjności
Przegląd dostępnych narzędzi, programów
- Innowacje w Europie do 2020 r.
Krótkie
podsumowanie

Jakub Brdulak

Krótkie podsumowanie

Trendy





Pojęcie innowacja związane jest z tworzeniem wartości
Trendy przedstawiają rozwiązania makroekonomiczne
Kryzys powoduje zaburzenia w analizie trendów
Jednym z głównych celów Komisji Europejskiej jest budowa
innowacyjnej Europy – Unii innowacji
 Projekt odniesie sukces, jeżeli założenia
makroekonomiczne uda się przenieść na poziom danych
krajów, regionów i poszczególnych przedsiębiorstw
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