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7.1. Wprowadzenie 
 

Jednym z podstawowych zało�e� i celów strategii lizbo�skiej jest budowanie 
gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w �wietle przyj�tych zło�e�, ma 
by� realizowana poprzez takie działania, które sprzyjaj� tworzeniu oraz transfe-
rowi i wdra�aniu wiedzy przez przedsi�biorstwa, organizacje, społeczno�ci, a 
tak�e przez osoby fizyczne, co ma przyczyni� si� do dynamicznego rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionów i krajów Unii Europejskiej. Budowanie go-
spodarki opartej na wiedzy mo�e by� realizowane m.in. poprzez zwi�kszanie in-
nowacyjno�ci gospodarki europejskiej. St�d te� kraje członkowskie, a w �lad za 
tym społeczno�ci lokalne podj�ły inicjatyw� opracowania i wdro�enia krajo-
wych i regionalnych strategii innowacji. Takie przedsi�wzi�cia zostały równie� 
podj�te przez �rodowisko naukowe, przedsi�biorców i władze samorz�dowe wo-
jewództwa podkarpackiego. Maj�c na uwadze fakt, i� województwo podkarpa-
cie jest zaliczane do regionów słabiej rozwini�tych, a z drugiej strony uwzgl�d-
niaj�c takie aspekty regionu jak poło�enie geograficzne i geopolityczne oraz du-
�y potencjał naukowy; przygotowanie i wdro�enie takiej strategii nabiera szcze-
gólnego znaczenia.  

Konieczno�� wykorzystania posiadanego potencjału stała si� motywem do 
sformułowania nast�puj�cych celów strategicznych Regionalnej Strategii Inno-
wacji (RSI) województwa podkarpackiego wykazuj�cych wysoki stopie� spój-
no�ci z zało�eniami strategii lizbo�skiej: 
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1. wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji, 
2. budowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej w�ród mieszka�ców regionu – 

kreowanie społecze�stwa innowacyjnego (w tym informacyjnego) 
3. stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania tworzenia nowych firm 

innowacyjnych i rozwoju istniej�cych, 
4. zdefiniowanie sektorów strategicznych gospodarki regionu, 
5. zwi�kszenie wykorzystania potencjału badawczego – rozwojowego dla 

wzrostu innowacyjno�ci województwa, 
6. stworzenie infrastruktury wsparcia innowacyjno�ci i współpracy. 
 
Jak pokazuj� do�wiadczenia krajów wysokorozwini�tych budowanie społecze�-
stwa opartego na wiedzy wykorzystuj�cego struktur� klastrow� czyli opieraj�c� 
si� na �cisłej współpracy �rodowisk nauki, gospodarki i władzy okazało si� roz-
wi�zaniem doskonale realizuj�cym idee innowacyjno�ci.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektów pilota�owych 
b�d�cych podstawowym narz�dziem w realizacji koncepcji Regionalnej Strategii 
Innowacji województwa podkarpackiego.  

Warto podkre�li�, i� realizowane projekty s� praktycznym przejawem reali-
zacji RSI a ponadto stanowi� one wypełnienie celów okre�lonych w strategii li-
zbo�skiej.  
 
 
7.2. Zało�enia i cele strategii lizbo�skiej a budowanie konkurencyjnej go-

spodarki w Polsce 
 

W marcu 2000 r. Rada Europejska przyj�ła strategi� lizbo�sk�, b�d�c� progra-
mem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Osi�gni�cie przez Wspólnot� 
najlepszej w �wiecie pozycji w dziedzinie konkurencyjno�ci do roku 2010 to cel 
postawiony po raz pierwszy w marcu 2000 roku na szczycie w Lizbonie i pod-
trzymywany kolejno: w Sztokholmie i Göteborgu w 2001 oraz w Barcelonie w 
2002. Jak napisali Bossak i Bie�kowski (2004, s. 250), strategia lizbo�ska, jako 
próba reformy europejskiego systemu społeczno-gospodarczego, formułuje cele 
bezpo�rednio zwi�zane z budow� konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki oraz 
społecze�stwa opartego na wiedzy, a tak�e z modernizacj� europejskiego mode-
lu społecznego.  

Postulowane cele cz�stkowe maj�ce przyczyni� si� do osi�gni�cia wymie-
nionego wy�ej celu nadrz�dnego w sferze gospodarki sformułowane zostały na-
st�puj�co: 

 
1. utworzenie społecze�stwa informacyjnego, 
2. utworzenie Europejskiego Obszaru Bada� i Innowacji, 
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3. utworzenie �rodowiska wspieraj�cego innowacyjne przedsi�biorstwa,  
4. pełna integracja rynku wewn�trznego,  
5. integracja i wzrost efektywno�ci rynków finansowych, 
6. konsolidacja fiskalna;  
 
W zakresie modernizacji europejskiego modelu społecznego przyj�te zostały na-
st�puj�ce cele: 
 
1. edukacja dla �ycia i pracy w społecze�stwie opartym na wiedzy, 
2. aktywna polityka zatrudnienia, 
3. modernizacja opieki społecznej, 
4. wzmocnienie zaanga�owania społecznego. 
 
Realizacja zało�onych celów, jak wykazuj� analizy (World Bank Report, 2004) 
okazuje si� niemo�liwa w przewidywanym horyzoncie czasowym. W momencie 
jej formułowania nie uwzgl�dniono maj�cego nast�pi� w kolejnych latach roz-
szerzenia Unii, które radykalnie wpływa na ocen� stopnia spełnienia zało�e� 
strategii. Akcesja do Unii Europejskiej dziesi�ciu pa�stw, w tym Polski, stwo-
rzyła now� sytuacj� w Europie. Jak wynika z raportu Koka zaprezentowanego 
Komisji Europejskiej i Radzie Europy na pocz�tku listopada 2004 r., przyczyn 
niezadowalaj�cych post�pów w realizacji strategii lizbo�skiej nale�y upatrywa� 
w zbyt dalekosi��nych oraz pozostaj�cych ze sob� w sprzeczno�ci celach jakie 
zostały postawione w 2000 r., słabej koordynacji a przede wszystkim w braku 
politycznego wsparcia realizacji Strategii przez kraje członkowskie (Lisbon 
Agenda, 2006). 

Jeden z celów dotyczył wydatków na działalno�� B+R w wysoko�ci 3% 
PKB. Zakładaj�c, �e Polska miałaby osi�gn�� pod tym wzgl�dem �redni poziom 
dla UE, oznaczałoby to zwi�kszenie finansowania nauki do 2010 r. (z obecnego 
poziomu 0,59% PKB) ponad trzykrotnie przez bud�et pa�stwa i prawie siedmi-
okrotnie przez sektor prywatny.1 Osi�gni�cie wi�kszego zaanga�owania przed-
si�biorców w finansowanie sfery B+R nie b�dzie mo�liwe bez wdro�enia in-
strumentów i mechanizmów o charakterze ekonomiczno-finansowym i organi-
zacyjno-prawnym zach�caj�cych sektor prywatny do finansowania bada� nau-
kowych i prac rozwojowych. Przeznaczona za� w bud�ecie pa�stwa na 2004 r. 
kwota nakładów dla działu 730 – Nauka wynosiła 2,89 mld zł, i mimo jej zwi�k-
szenia w stosunku do 2003 r. o 163 mln zł udział nakładów na nauk� w 2004 r. 
w PKB nie wykazuje tendencji wzrostowej, gdy� wg szacunków wyniesie 
0,34% PKB, czyli tyle samo, co w 2003 r. (Strategia…, 2004, s. 4).  

                                                      
1 Je�li miałaby by� zachowana struktura (uznana za prawidłow� i obserwowana w krajach zachod-
nich), i� 2/3 �rodków powinno pochodzi� spoza bud�etu pa�stwa. 
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Obok poprawy innowacyjno�ci poprzez budowanie gospodarki opartej na wie-
dzy pozostałe najwa�niejsze obszary strategii lizbo�skiej to liberalizacja ryn-
ków, poprawa przedsi�biorczo�ci i spójno�ci społecznej. 

W obszarze przedsi�biorczo�ci za kluczowe zadanie uznano sprzyjanie inwe-
stycjom venture capital (EVCA, 2004), a jednym z podstawowych warunków 
osi�gni�cia zało�e� jest ułatwienie młodym i dynamicznie si� rozwijaj�cym, 
czyli innowacyjnym przedsi�biorstwom, dost�pu do kapitału długoterminowego. 

Od pocz�tku 2004 r. obserwuje si� rosn�ce zainteresowanie przedsi�biorstw 
rynkiem kapitałowym – w 2004 miało miejsce a� 36, a w 2005 – 35 debiutów 
giełdowych (w latach 2001, 2002 i 2003 na warszawskiej giełdzie zadebiutowało 
odpowiednio: 9, 5 oraz 6 przedsi�biorstw. W 2005 roku 19 spółek dokonało 
emisji nie wi�kszych ni� 50 mln zł (IPO 2006), co �wiadczy o tym, i� rynek 
giełdowy jest dobrym miejscem i sposobem do pozyskiwania kapitału przez 
młode innowacyjne podmioty. Rosn�cy udział tego rodzaju firm w strukturze 
pierwotnych ofert publicznych (IPO – ang. Initial Public Offering) jest prze-
jawem dynamizowania konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci sektora małych i 
�rednich przedsi�biorstw (a tak�e wzrostu roli giełdy w skali regionu), co jest 
jednym z podstawowych celów Programu Konkurencyjno�ci i Innowacyjno�ci 
na lata 2007-2013 realizowanego w konsekwencji przyj�cia Strategii Liz-
bo�skiej. Do maja tego roku w drodze emisji akcji przedsi�biorstwa pozyskały 
1,1 mld zł (w porównaniu do 0,9 mld za cały 2003 r.), co stanowi rekord w his-
torii polskiej giełdy. Kwota 640 mln to kapitały pozyskane przez nowe przedsi�-
biorstwa, z 16 emisji 10 stanowiły oferty pierwotne; wi�kszo�� emisji 
przeprowadziły przedsi�biorstwa �rednie, które pozyskały od 10 do 100 mln zł 
(Wysyp…, 2004). 

W raporcie Komisji Europejskiej oceniaj�cym stopie� realizacji strategii li-
zbo�skiej przez kraje członkowskie zwraca si� uwag�, �e spo�ród 10 nowoprzy-
j�tych krajów, Polska jest znacznie mniej konkurencyjna ni� pozostali. Spo�ród 
o�miu ocenianych celów, Polska ani razu nie znalazła si� w grupie trzech 
pa�stw, które osi�gn�ły najlepsze wyniki. Znacznie lepiej wypadły W�gry, Cze-
chy, Słowenia, Estonia. Raporty KE (The Lisbon Strategy Assessment), jak i ra-
port opracowany przez World Economic Forum potwierdzaj�, i� dotychczasowa 
realizacja strategii rozwoju i reform nie przyczyniła si� do zwi�kszenia mi�dzy-
narodowej konkurencyjno�ci i zdolno�ci konkurencyjnej gospodarki Polski 
(Bossak, Bie�kowski, 2004, s. 419). Sytuacja Polski w mi�dzynarodowym ran-
kingu konkurencyjno�ci publikowanym przez IMD dla 60 krajów jest niestety 
dramatyczna – zajmujemy w nim 57. pozycj� (przed Argentyn�, Indonezj� i 
Wenezuel�). Dla porównania, Estonia jest na 26 miejscu, Czechy na 36, W�gry 
– 37, Słowacja – 40, Turcja – 48, Grecja – 50, Słowenia – 52, Meksyk – 56. W 
czołówce znajduj� si�: USA, Hong Kong, Singapur, Islandia, Kanada, Finlandia, 
Dania i Szwajcaria (IMD 2005).  
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W�ród przyczyn słabego wykonania zało�e� SL J. Szomburg, Dyrektor Polskie-
go Forum Strategii Lizbo�skiej (PFSL) wskazuje na „bariery wewn�trzkrajowe 
– słabo�� przywództwa politycznego i brak akceptacji społecznej dla zwi�ksze-
nia roli rynku, indywidualnej odpowiedzialno�ci i ograniczenia opieku�czej roli 
pa�stwa. Po drugie, ze wzgl�du na bariery integracyjne. Reakcj� na pogorszenie 
sytuacji gospodarczej jest malej�cy entuzjazm do integracji i wzrost egoizmów 
narodowych. Głównym problemem Unii s� nieefektywne systemy instytucjonal-
no-regulacyjne na poziomie narodowym i niezdolno�� do wykorzystania poten-
cjału integracji gospodarczej na poziomie unijnym” (Szomburg, 2004). 

 
 

7.3. Rola regionów i Regionalnych Strategii Innowacji w realizacji strategii 
lizbo�skiej  

 
W analizie znaczenia regionownale�y zaakcentowa� rol� podej�cia instytucjo-
nalnego (Oko�-Horody�ska, 2000). W�ród celów polityki regionalnej UE w uj�-
ciu instytucjonalnym uwypukla si� rol� sieci powi�za� mi�dzy instytucjami w 
budowaniu klastrów, których sukces determinuj� (Padmore, Gibson, 1998, s. 
58): czynniki poda�owe (Groundings), determinanty struktury instytucjonalnej 
(Enterprises) oraz determinanty popytowe (Markets), tzw. GEM.   

Koncepcja konkurencyjno�ci gospodarki oparta na modelu GEM wykazuje 
du�� spójno�� z koncepcj� regionalnego systemu innowacji, co przedstawione 
zostało w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Porównanie wymaga� RSI i GEM 
�ródła innowacji 

RSI 
Determinanty GEM Przykłady 

Wewn�trzne Zasoby Wykwalifikowane zasoby 
siły roboczej 

Decydenci Struktura firm, strategia, rywali-
zacja 

Intensywno�� sektora B+R 

Dostawcy Dostawcy i firmy relatywne Uciele�niona technologia 
Obserwatorzy Struktura firm, strategia, rywali-

zacja 
Wymiana know-how 

Klienci Lokalne rynki 
Dost�p do rynków zewn�trznych 

Technologiczne wspoma-
gania rz�dowe 

Sektor publiczny Infrastruktura  
Zasoby 

Powi�zania mi�dzy uczel-
niami i przemysłem  
Naukowcy, badacze 

�ródło: Padmore, Gibson (2000), s. 25. 
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Nowe teorie wzrostu gospodarczego wskazuj�, �e rozwój regionów zale�y 
od ich potencjału endogenicznego i podnoszenia innowacyjno�ci. Podkre�la si� 
ogromn� rol� partnerstwa pomi�dzy przedstawicielami biznesu, nauki oraz 
władz publicznych, w szczególno�ci w zakresie wyboru kierunków, priorytetów 
polityki regionalnej, a tak�e definiowania potrzeb i oczekiwa�. Pod wpływem 
postanowie� Strategii Lizbo�skiej zmianie uległy priorytety Unii Europejskiej w 
zakresie polityki regionalnej. Nast�piło odej�cie od finansowania infrastruktury, 
na rzecz mi�kkich czynników rozwoju, przede wszystkim dotycz�cych rozwoju 
kapitału ludzkiego (Szultka, Tamowicz, Mackiewicz, Wojnicka, 2004, s. 16). 
Jego wspieranie jest nieodzownym elementem budowania dynamicznej, inno-
wacyjnej gospodarki i stanowi przejaw realizacji koncepcji „regionu ucz�cego 
si�” przez działanie, u�ytkowanie i współprac�.  

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu jest mo�liwe przy uwzgl�d-
nieniu specyficznych lokalnych warunków gospodarczych i społecznych. Wła-
dze samorz�dowe województwa podkarpackiego stoj� obecnie przed ogromnym 
wyzwaniem stworzenia strategii, której realizacja mo�e przyczyni� si� do wzro-
stu innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci przedsi�biorstw, a w efekcie do poprawy 
poziomu �ycia mieszka�ców. 

 
 

7.4. Zało�enia Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackie-
go 

 
Obecna pozycja strategiczna województwa podkarpackiego jest niska. Podsta-
wowe wska�niki społeczno-ekonomiczne sytuuj� województwo podkarpackie w 
grupie województw słabiej rozwini�tych, m. in. PKB na 1 mieszka�ca – 15. po-
zycja w kraju (GUS, 2001-2003, 2006) (Strategia Rozwoju Regionalnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego). Podkarpacie charakteryzuje si� niskim poziomem 
innowacyjno�ci w stosunku do reszty kraju. Według Raportu o stanie sektora 
małych i �rednich przedsi�biorstw w Polsce w latach 2000-2001, na 1000 ma-
łych i �rednich przedsi�biorstw tylko 1,1% zaliczono do innowacyjnych). Jed-
nak�e warto zauwa�y�, i� innowacyjne przedsi�biorstwa podkarpackie wykazy-
wały si� najwy�sz� intensywno�ci� innowacyjn� w całym kraju – liczba inno-
wacji przypadaj�ca na jedno przedsi�biorstwo innowacyjne w województwie 
podkarpackim wg danych GUS za 2002 r. wynosiła 1,5, podczas gdy w woje-
wództwie mazowieckim 1,37, małopolskim 1,33 (Raport…).  

Bez w�tpienia poło�enie geograficzne województwa podkarpackiego oraz je-
go walory w postaci zasobów s� wa�nym atutem regionu. St�d u podstaw dzia-
ła� zwi�zanych z opracowaniem i wdro�eniem RSI le�y dostosowanie celów 
strategicznych do specyficznych warunków regionu, tak aby zbudowana strate-
gia miała charakter autonomiczny. 
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Jednym z podstawowych wyzwa�, jakie stoj� przed RSI jest podniesienie �wia-
domo�ci wagi innowacyjno�ci dla rozwoju gospodarczego i o�ywienia współ-
pracy pomi�dzy sektorem nauki, biznesu a administracj� publiczn�. Aktualnie 
brak jest w regionie podkarpackim spójnego sytemu wspieraj�cego innowacyj-
no��, wypracowanych mechanizmów i struktur sprzyjaj�cych współpracy. 
Uczelnie koncentruj� si� na podstawowym zadaniu, jakim jest nauczanie, nato-
miast tylko w niewielkim stopniu anga�uj� si� w projekty badawcze, zwłaszcza 
na zrealizowanych na zlecenie przedsi�biorców. 

W podkarpackiej RSI wyra�nie zaakcentowana została konieczno�� budowy 
sieci innowacyjno�ci, powołania podmiotów promuj�cych i wspomagaj�cych 
innowacyjno�� oraz koordynuj�cych poczynania wszystkich uczestników proce-
su innowacyjnego. Funkcjonowanie sieci współpracy ma zapewni� zwi�kszanie 
dost�pno�ci informacji o mo�liwo�ciach współpracy i współfinansowania dzia-
łalno�ci innowacyjnej oraz wi�ksze zaanga�owanie sektora B+R we współprac� 
z M	P i wdra�anie innowacji. Równie� działalno�� instytucji �wiadcz�cych 
usługi doradcze, organizacyjne i po�rednictwo ma by� skoordynowana, na rzecz 
efektywniejszego wpierania biznesu. 

Strategia kładzie nacisk na wykorzystanie atutów regionu, m. in. poprzez 
tworzenie nowoczesnych, przyjaznych �rodowisku przedsi�biorstw wykorzystu-
j�cych zasoby lokalne, w ramach priorytetowych działów i kierunków rozwoju. 
W strategii zidentyfikowane zostały strategiczne dla regionu sektory gospodarki, 
które wi��� si� z potencjałem Podkarpacia, a których rozwój mo�liwy jest dzi�ki 
aktywno�ci innowacyjnej przedsi�biorstw. S� to nast�puj�ce obszary: 

 
� przemysł lotniczy; 
� rolnictwo ekologiczne (w tym produkcja ro�lin leczniczych)- zachowanie i 

wykorzystanie bioró�norodno�ci; 
� turystyka i obszary chronione; 
� przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł AGD; 
� sektor handlu i usług. 
 
W Strategii zwraca si� tak�e uwag� na kreowanie nowych innowacyjnych sekto-
rów i bran� gospodarki regionu, wykorzystuj�cych lokalne zasoby i wpisuj�cych 
si� w europejskie i �wiatowe trendy rozwoju, np. biotechnologia, nanotechnolo-
gia, mechatronika, energia odnawialna, nowe materiały.  

Istotnym problemem poruszonym w Strategii jest konieczno�� wzmocnienia 
ochrony własno�ci intelektualnej, wiedzy z zakresu ochrony własno�ci przemy-
słowej oraz promowanie wiedzy z zakresu produktów regionalnych i ich ochro-
ny. 

Bezpo�redni wpływ na rozwój innowacyjno�ci ma mie� budowa i rozwój 
parków technologicznych, centrów doskonało�ci, centrów innowacji i transferu 



 Realizacja zało�e� strategii lizbo�skiej w budowaniu… 

 

98

technologii, parków przemysłowych, a tak�e wspieranie tworzenia klastrów 
(jednym z nich jest Dolina Lotnicza). 

W dokumencie tym zostały zapisane równie� działania dotycz�ce kształto-
wania i rozwijania postaw innowacyjnych, m. in.: 

 
� wspieranie rozwoju zainteresowa� i wiedzy dzieci i młodzie�y w zakresie 

techniki, technologii i nauk �cisłych – nauczanie przedsi�biorczo�ci i inno-
wacyjno�ci,  

� wspieranie rozwoju takich specjalno�ci na ró�nych kierunkach studiów, 
� permanentna edukacja w zakresie przedsi�biorczo�ci i innowacyjno�ci na 

ka�dym poziomie nauczania, 
� budowanie �wiadomo�ci innowacyjnej przedsi�biorców i kadry zarz�dzaj�cej 

firm, urz�dników, radnych, nauczycieli, kreatorów i decydentów �ycia go-
spodarczego i społecznego, 

� wspieranie pasjonatów innowacyjno�ci, w tym szczególnie twórców mło-
dych. 

 
Niew�tpliwym problemem zwi�zanym ze wzrostem działalno�ci innowacyjnej 
jest niedostatek kapitału. Regionalna Strategia ma propagowa� wykorzystanie 
instrumentów wsparcia M	P w programach pomocowych, w tym programach 
strukturalnych UE.  

Kolejnym działaniem, ma by� zwi�kszanie sprawno�ci tworzenia i wdra�a-
nia nowoczesnych rozwi�za� w gospodarce, poprzez ci�gły przegl�d, promocj� i 
wspieranie wprowadzania istniej�cych nowoczesnych rynkowych rozwi�za� 
technologicznych w wielu bran�ach oraz pozyskiwanie, promocj� i wspieranie 
dost�pnych nowoczesnych rynkowych rozwi�za� technologicznych spoza regio-
nu. 

W Strategii znalazły si� równie� rekomendacje dla działa� zwi�zanych z 
promowaniem i wspieraniem technologii informacyjnych, rozwojem kooperacji 
w regionie i współpracy mi�dzyregionalnej, a tak�e pozyskiwanie inwestycji za-
granicznych do sektorów innowacyjnych i zaawansowanych. Du�ym wyzwa-
niem b�dzie niew�tpliwie zapisany w strategii plan stworzenia regionalnego, 
przyjaznego dla inwestorów systemu finansowania wprowadzania innowacji.  

Istotn� rol� w strategii pełni ekorozwój, wykorzystanie i ochrona zasobów 
lokalnych. Do realizacji tego celu ma słu�y� propagowanie i wspieranie progra-
mów „czystszej produkcji”, utworzenie bazy danych o technologiach ochrony 
�rodowiska i firmach zajmuj�cych si� tak� działalno�ci�, propagowanie i wspie-
ranie rozwi�za� proekologicznych, rozwój technologii i certyfikacji efektywne-
go u�ytkowania energii, rozwój i wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie od-
nawialnych �ródeł energii, wspieranie ekologicznych metod produkcji rolnej i 
konsumpcji oraz działalno�ci pozarolniczej. 
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Głównym atutem Regionalnej Strategii Innowacji b�dzie synergia działa�. Za-
proponowane programy, mechanizmy czy instrumenty b�d�ce elementami sys-
temu innowacyjnego poprzez interakcje maj� wygenerowa� wi�ksz� warto��, 
ni� w działaniach podejmowanych samodzielnie, w oderwaniu od istniej�cego 
układu sił innowacyjnych. Tworzenie synergii ma by� wspomagane przez bu-
dow� konsensusu społecznego wokół utworzonej strategii oraz realizacj� zapro-
ponowanych w strategii projektów pilota�owych. 

Niedostateczny wci�� poziom informacyjno-doradczo-kapitałowego wspar-
cia przedsi�biorstwa podkarpackie odczuwaj� szczególnie. Istnienie instytucji 
zapewniaj�cej kompleksow� obsług� przy zapewnieniu koniecznej infrastruktu-
ry, mogłoby w znacznym stopniu przyspieszy� proces doganiania reszty kraju 
przez ubo�ej�cy region Podkarpacia. Wzrost liczby przedsi�wzi�� innowacyj-
nych mo�e nast�pi�, je�eli b�d� one realizowane przy współpracy podmiotów 
sfery biznesu, nauki i rz�dowo-samorz�dowej. System innowacji obejmuje rów-
nie� kanały transferu wiedzy mi�dzy wymienionymi podmiotami.  

St�d te� w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjno�ci dla województwa 
podkarpackiego podj�to inicjatyw� przygotowania trzech projektów pilota�o-
wych w celu przygotowania odpowiednich warunków i infrastruktury dla utwo-
rzenia i rozwoju systemu innowacyjno�ci.  

U podstaw realizacji tego przedsi�wzi�cia le�y wa�ne zało�enie, i� informa-
cja oraz ludzie, to kluczowe czynniki produkcji maj�ce decyduj�cy wpływ na 
mo�liwo�ci budowania przewag konkurencyjnych przedsi�biorstw, organizacji i 
całych regionów. 

Drog� konsultacji społecznych dokonano wyboru trzech tematów projektów 
pilota�owych, maj�cych istotne znaczenie dla rozwoju systemu innowacyjno�ci 
województwa podkarpackiego.  

Realizowane przedsi�wzi�cia b�d� wypełnia� cele postawione przed UE w 
Lizbonie, tj. poprzez realizacj� koncepcji budowania społecze�stwa informacyj-
nego, zaktywizowanie działa� w obszarze zmniejszania bezrobocia, tworzenie 
regionalnego obszaru bada� i innowacji, edukacj� w celu tworzenia klimatu 
sprzyjaj�cego podejmowaniu i prowadzeniu działalno�ci innowacyjnej i zaanga-
�owania społecze�stwa w budowanie systemu innowacji w województwie oraz 
zaktywizowanie rynku pracy.  

Pierwszy z projektów „Informacja w Regionalnym Systemie Innowacyjno-
�ci Województwa Podkarpackiego” został oparty na zało�eniu, i� wzrost liczby 
przedsi�wzi�� innowacyjnych mo�e nast�pi� w sytuacji, gdy b�d� one realizo-
wane przy współpracy podmiotów sfery biznesu, nauki i rz�dowo-
samorz�dowej, a system innowacji obejmuje kanały transferu wiedzy mi�dzy 
wymienionymi podmiotami. St�d głównym celem tego projektu jest utworzenie 
infrastruktury informacyjnej dla wspierania innowacyjno�ci w województwie 
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podkarpackim, a tak�e rozwój powi�za� mi�dzysektorowych (nauka-
gospodarka) oraz Regionalnej Sieci Innowacyjno�ci.  

Zamierzeniem zawartym w Strategii jest kontynuowanie długoletnich trady-
cji w dziedzinie lotnictwa. Planowane jest wykorzystanie ogromnego potencjału 
w tym obszarze tj. koncentracji firm przemysłu lotniczego, o�rodków naukowo-
badawczych oraz rozwini�tego zaplecza edukacyjnego i szkoleniowego. W tym 
celu podj�to inicjatyw� przygotowania projektu pilota�owego „AERONET – 
Dolina Lotnicza”. Realizacja zamierze� okre�lonych w tym projekcie przyczyni 
si� do podniesienia innowacyjno�ci województwa podkarpackiego a tak�e stwo-
rzy szans� rozwoju dla małych i �rednich przedsi�biorstw kooperuj�cych z du-
�ymi zakładami przemysłu lotniczego. Głównym celem projektu jest podejmo-
wanie działa�, inspirowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie specjalistycznego 
kształcenia i podwy�szania kwalifikacji kadr naukowych, in�ynierskich i tech-
nicznych dla potrzeb gospodarki regionu, a tak�e prowadzenie bada� i analiza 
zagadnie� zwi�zanych z transportem lotniczym. 

Trzeci projekt przygotowany w ramach RSI to „Regionalny System Proek-
sportowy”. Celem tego projektu jest wspieranie działa� proeksportowych, roz-
wój systemów informacji gospodarczej dla przedsi�biorców oraz rozwój cen-
trów logistycznych wspieraj�cych współprac� mi�dzynarodow�, w tym równie� 
zastosowania nowoczesnych narz�dzi informatycznych dla eksportowania usług 
zaawansowanych technologicznie. Zakres projektu b�dzie obejmował opraco-
wanie i wdro�enie szczegółowego programu promowania i wspierania działal-
no�ci eksportowej w�ród przedsi�biorców województwa podkarpackiego, w tym 
równie� przedsi�biorców podejmuj�cych współprac� transgraniczn�.  

Podj�te inicjatywy przygotowania projektów pilota�owych, zaprezentowa-
nych powy�ej, stanowi� wa�ny element Regionalnej Strategii Innowacyjno�ci 
województwa podkarpackiego. Ich realizacja pozwoli nie tylko na stworzenie 
niezb�dnej infrastruktury dla tworzenia systemu innowacji regionu, lecz równie� 
wyra�nie wspiera dwa istotne obszary b�d�ce wa�nym elementem rozwoju go-
spodarczego regionu tj. przemysł lotniczy oraz działalno�� eksportow�. Za� dy-
namicznie rozwijaj�cy si� potencjał intelektualny stwarza szans� dla wojewódz-
twa podkarpackiego do aspirowania o pozycj� wa�nego pod wzgl�dem ekono-
micznym regionu kraju.  

Efektem realizacji projektów ma by� spełnienie podstawowych zało�e� Re-
gionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata 2005-2013, 
zbie�nych w swoich celach z zało�eniami strategii lizbo�skiej: 

 
� zbudowanie otwartej, efektywnej sieci kreowania i wsparcia innowacyjno�ci,  
� zwi�kszenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-

rozwojowych regionu w zakresie kreowania innowacji,  
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� wzmocnienie istniej�cych i kreowanie nowych, innowacyjnych firm w regio-
nie. 

 
Obecnie realizowana jest cz��� pierwszego projektu pilota�owego, Biura Wdra-
�ania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpac-
kiego, finansowanego ze �rodków działania 2.6 ZPORR. Pełno ono rol� koordy-
natora działa� podejmowanych przy wdra�aniu Strategii. 

 
 

7.5. Zako�czenie  
 

Innowacje s� funkcj� posiadanej przez ludzi wiedzy, st�d rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy powinien stanowi� strategiczny priorytet polityki, przyczynia-
j�cy si� do budowy dobrej pozycji konkurencyjnej i rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu. Wiedza, która jest tworzona, absorbowana, przekazy-
wana i wykorzystywana przez podmioty gospodaruj�ce, staje si� czynnikiem 
ograniczaj�cym obszary niepewno�ci i warunkuj�cym zdolno�� elastycznego re-
agowania na potrzeby rynku. 

Zało�enia tworzonej Regionalnej Strategii Innowacyjno�ci województwa 
podkarpackiego s� przeło�eniem celów strategii lizbo�skiej na lokalne warunki. 
Ich realizacja przyczyni si� niew�tpliwie do poprawy innowacyjno�ci regionu, a 
tym samym do zwi�kszenia jego konkurencyjno�ci. Pierwszym krokiem w tym 
kierunku b�dzie realizacja projektów pilota�owych, tworz�cych zaplecze oraz 
daj�cych impuls dla podejmowania działa� innowacyjnych w regionie. 

Dotychczas w województwie podkarpackim w ramach działania 2.6 
ZPORR, dofinansowano 19 projektów na ł�czn� kwot� 8,5 mln zł. Projekty te 
dotyczyły zwłaszcza szkole� dla przedsi�biorców, przedstawicieli samorz�dów 
lokalnych oraz sta�y dla pracowników sfery badawczej. Warto podkre�li�, i� Za-
rz�d Województwa podkarpackiego podj�ł decyzj� o priorytetowym traktowaniu 
tych projektów, które w swoich zało�eniach przyjmuj� współdziałanie innowa-
cyjnych firm, a tak�e współprace przedsi�biorstw ze sfer� naukowo-badawcz�. 
W�ród wa�niejszych projektów realizowanych w ramach RSI było utworzenie 
Biura Wdra�ania i Monitoringu RSI województwa podkarpackiego, którego ce-
lem jest ci�gła analiza sposobów realizacji celów i ocena efektów RSI, a tak�e 
trwałe podtrzymywanie kontaktów i współpracy pomi�dzy sfer� gospodarki i 
sfer� naukowo-badawcz�. Ma to istotne znaczenie w procesie budowania sieci 
innowacyjno�ci województwa. Jedn� z inicjatyw w tym zakresie, jest podtrzy-
manie tradycji zapocz�tkowanych podczas formułowania Strategii, a mianowicie 
cyklicznych spotka� Podkarpackiego Forum Innowacyjno�ci, maj�cego na celu 
konsultowanie działa� podejmowanych w ramach RSI oraz budowanie konsen-
susu społecznego dla budowania innowacyjnej gospodarki. 
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Realizacja projektów oraz osi�gni�cie rezultatów działa� cz�stkowych przewi-
dzianych w ramach RSI z pewno�ci� przyczyni si� do budowy efektywnego sys-
temu innowacji, a tym samym doprowadzi do wzrostu konkurencyjno�ci regionu 
oraz trwałego i zrównowa�onego jego rozwoju.  
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