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Celem Fundacji Kreatywne Mazowsze jest promocja innowacyjności w  województwie 
mazowieckim, poprzez realizacje projektów i programów, które pozwolą na awans Mazowsza 
do grona 50 najbardziej innowacyjnych regionów Unii Europejskiej do 2020 roku.

Realizacja tego celu wymaga różnego rodzaju zaangażowania. Swoją rolę w procesie wspomagania 
innowacyjności odgrywają jednostki samorządowe, uczelnie oraz środowiska biznesowe. Dlatego 
też jako fundacja angażujemy się w  projekty łączące podmioty życia gospodarczego w  regionie 
i aktywnie włączamy się w promocję działań opartych na współpracy, wzajemnej nauce i wymianie 
doświadczeń. Organizujemy konferencje, warsztaty i  szkolenia. Inicjujemy dialog w ważnych dla 
regionu kwestiach i  włączamy się w  projekty wzmacniające innowacyjną pozycję Mazowsza 
w Europie. Pamiętamy także  o istotnej roli społeczeństwa w budowie potencjału regionu, dlatego też 
swoją aktywność koncentrujemy także na innowacjach społecznych, poprawiających jakość życia.

Jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz 
środowiskami biznesowymi. Wierzymy, że wspólna realizacja projektów pomoże wzmocnić pozycję 
Mazowsza na arenie europejskiej i umożliwi pełne wykorzystanie potencjału regionu. 
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PARTNERZY PUBLIKACJI
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OD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO OD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO 

2015 rok był czasem wytężonej pracy dla województwa mazowieckiego – jednostek samorządowych, 
ośrodków naukowych, uczelni, przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu promujących 
innowacyjność. Otwarcie nowej perspektywy środków unijnych, zakładającej rozdysponowanie na 
Mazowszu blisko 9 mld zł, z czego aż 60% przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, innowacji 
i  działalności badawczo-rozwojowej oraz gospodarkę niskoemisyjną, wpłynęło na dynamikę 
rozwoju regionu. Podejmowanych jest coraz więcej inicjatyw mających na celu budowę przewagi 
konkurencyjnej w oparciu o innowacje.  Konferencje promujące innowacyjność, nowatorskie projekty 
w  sektorze publicznym i  prywatnym, a  także przedsięwzięcia oparte na szerokiej współpracy 
różnych podmiotów na stałe wpisały się w krajobraz regionu. 

Poszukując tych inicjatyw, które mają najsilniejszy wpływ na rozwój Mazowsza, zaprosiliśmy jednostki 
samorządowe, ośrodki naukowe i uczelnie, klastry, instytucje otoczenia biznesu oraz innowacyjne 
przedsiębiorstwa do współtworzenia publikacji „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania”. 
Partnerów publikacji poprosiliśmy o  wytypowanie przedsięwzięć i  inwestycji, które będą miały 
największy wpływ na rozwój innowacyjności na Mazowszu w nowym roku oraz wydarzeń i trendów, 
które warto obserwować. W ten sposób powstało zestawienie tworzące subiektywną mapę innowacji 
na Mazowszu w 2016 r. 

Jako Fundacja Kreatywne Mazowsze pragniemy, aby naszym i  Państwa udziałem stało się 
wspólne staranie o  rozwój innowacyjności w  województwie mazowieckiem. Pierwsza edycja 
publikacji „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania”, którą oddajemy w Państwa ręce, to 
zachęta do dialogu o przyszłości naszego regionu. Mamy nadzieję, że dostarczy Państwu wielu 
ciekawych informacji, odpowie na  pytania dotyczące innowacji w regionie, a także zainspiruje do 
podejmowania nowych działań. 

 FUNDACJA KREATYWNE MAZOWSZE



| 8 MAZOWSZE 2016: INNOWACJE | TRENDY | WYZWANIA

SZANOWNI PAŃSTWO,

W  XXI wieku zrównoważona innowacyjność, która tworzy przyjazny postęp, jest kluczem do 
sukcesu – zarówno gospodarczego, jak i cywilizacyjnego. Co zrobić, by właśnie takie podejście do 
innowacyjności stało się wiodącą cechą naszego regionu? Jakie działania mają największe szanse 
przyczynić się do rozwoju innowacyjnego potencjału Mazowsza w 2016 roku?

To pytanie przyświecało nam przy tworzeniu publikacji „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, 
wyzwania”. Do jej współtworzenia zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw mających 
wpływ na rozwój naszego regionu, którzy wytypowali najciekawsze inicjatywy, wydarzenia i trendy 
w regionie. Z tej mozaiki głosów wyłonił się obraz naszego województwa w 2016 roku – pełnego 
interesujących działań, nowatorskich inicjatyw i otwartego na dialog, z drugiej zaś strony stojącego 
przed licznymi wyzwaniami.

Jednym z  wyzwań stojących przed Mazowszem jest z  pewnością konieczność zbudowania 
kompleksowego regionalnego systemu innowacji, który stworzy instytucjonalne ramy i sprzyjające 
warunki dla realizacji wspólnych inicjatyw nauki i  biznesu, przy silnym wsparciu władz 
samorządowych. Tylko to gwarantuje skuteczność działań i maksymalne wykorzystanie potencjału 
naszego regionu. 

Dlatego już dziś we współpracy z regionalnymi, ale także zagranicznymi partnerami, rozpoczynamy 
pracę nad budową ekosystemu innowacji Kampus+, który łączy inteligentne funkcje architektury 
z  celowo projektowanymi usługami wsparcia, jednocześnie stymulując interakcje pomiędzy 
przedsiębiorcami, naukowcami i wynalazcami. Chcemy, by Kampus+ stał się miejscem zderzenia 
ambicji i intelektu kreatywnych i przedsiębiorczych jednostek. 

Pierwszy Kampus+ powstaje w  strategicznym partnerstwie z  Politechniką Warszawską 
– największą uczelnią techniczną w  Polsce, która stawia coraz większy nacisk na współpracę 
z biznesem i komercjalizację wyników badań. Wyraźnie pokazują to ostatnie inwestycje Politechniki: 
Centrum Zaawansowanych Materiałów i  Technologii CEZAMAT oraz Centrum Zarządzania 
Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).

ŁUKASZ MADEJ
PREZES FUNDACJI KREATYWNE MAZOWSZE
PREZES ZARZĄDU PRODEVELOPMENT 
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W projektowaniu systemu wspierają nas eksperci z Uniwersytetu w Cambridge – uczelni, która 
dzięki systemowym rozwiązaniom w  ciągu kilkudziesięciu lat stała się światowym ośrodkiem 
innowacji, skupiającym ponad 1500 wiodących firm technologicznych. 

Inicjatywa Kampus+ spotyka się także z  dużym zrozumieniem i  zaangażowaniem instytucji 
rządowych, samorządowych oraz partnerów biznesowych i instytucji otoczenia biznesu. Wspólna 
praca tak szerokiej grupy różnorodnych podmiotów, daje realne szanse na wykorzystanie 
ogromnego potencjału Mazowsza.  

Naszym marzeniem jest stworzenie na Mazowszu przyjaznego otoczenia, w którym innowatorzy 
inspirowani są do tworzenia nowatorskich rozwiązań, gdzie przedstawiciele małych i  średnich 
firm mogą czerpać z doświadczenia i wiedzy dojrzałych przedsiębiorstw, a wszyscy łącznie, mogą 
korzystać z nowatorskich i kompleksowych usług wspierających ich rozwój.

Mam nadzieję, że liczne działania budujące innowacyjny potencjał Mazowsza, przybliżą nas 
w 2016 roku do realizacji tego celu.

Życzę Państwu inspirującej lektury,
ŁUKASZ MADEJ

www.kampus-plus.pl
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// Dużą zmianą będzie zaprzestanie wspierania osobno sfery nauki, a położenie nacisku 
na projekty będące wynikiem kooperacji pomiędzy nauką a przemysłem, które będą 
służyły wdrożeniu nowych innowacyjnych rozwiązań //

Najsilniejszy wpływ na rozwój innowacyjności na Mazowszu w 2016 r. będzie miało  kilka czynników. Jednym 
z nich będzie niewątpliwie uruchomienie konkursów na wsparcie projektów proinnowacyjnych – zarówno w ra-
mach środków regionalnych, jak i w ramach środków pochodzących z programów na poziomie krajowym. 

Wpływ będzie miała zasadnicza zmiana filozofii wsparcia, czyli odejście w dużej mierze od dotacji na 
rzecz instrumentów zwrotnych oraz położenie nacisku na wsparcie projektów innowacyjnych i proro-
zwojowych. Dużą zmianą będzie zaprzestanie wspierania osobno sfery nauki, a położenie nacisku na 
projekty będące wynikiem kooperacji pomiędzy nauką a przemysłem, które będą służyły wdrożeniu no-
wych innowacyjnych rozwiązań. W chwili obecnej te dwie sfery działają niezależnie w stosunku do sie-
bie i brak jest rzeczywistego transferu między nimi. Zmiana obecnej filozofii wsparcia projektów może 
wymusić rzeczywistą kooperację pomiędzy B+R a przemysłem i spowodować, że uśpiony potencjał in-
nowacyjny zacznie realnie oddziaływać na sferę gospodarczą i konkurencyjność przedsiębiorstw. Dzię-
ki temu  może nastąpić wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. 
Jest to zasadnicza zmiana jakościowa  w dotychczasowych modelach wsparcia, w których do tej pory 
wspierana była w znacznym stopniu sfera nauki i która uzyskała nowe wyposażenie i infrastrukturę. 
Stworzyło to silną bazę dla badań i rozwoju, ale jednocześnie w praktycznie zerowym stopniu przełoży-
ło  się to na oddziaływanie na sferę przemysłu i gospodarkę. Z kolei system dotacji dla przedsiębiorców 
powodował, że w dużej mierze poprawiali oni swą innowacyjność poprzez zakup gotowych już tech-
nologii i rozwiązań rynkowych. Pomimo, iż innowacyjność przedsiębiorstw się poprawiała to nie gene-
rowało to nowych rozwiązań i nie prowadziło do rozwoju konkurencyjności. Nowe podejście i zmiana 
mechanizmu finansowania może znacząco zmienić tę sytuację.

WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU 

UTWORZENIE SYSTEMU REGIONALNYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH 

W województwie mazowieckim istnieje szereg klastrów i inicjatyw klastrowych: jest ich obecne ponad 50. 
W większości są to podmioty słabe i nie mające żadnego znaczenia gospodarczego, a często w jednej dzie-
dzinie istnieje kilka klastrów i inicjatyw klastrowych. Sytuacja ta jest także wynikiem wsparcia unijnego na 
rozwój klastrów w regionie. Wsparcie zaowocowało powstaniem inicjatyw, które nie były zainteresowane 
tworzeniem silnych związków gospodarczych, konsumując dotację przeznaczoną na ich powstanie. Wraz 
z ustaniem finansowania zewnętrznego wiele z nich przestało funkcjonować. 

SŁAWOMIR PYCIŃSKI
KIEROWNIK DZIAŁU REWITALIZACJI I KONSULTINGU

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.



11 |WWW.KREATYWNEMAZOWSZE.PL

Zainicjowanie polityki klastrowej przez samorząd wojewódzki jako część polityki innowacyjnej było 
pierwszym krokiem w kierunku poprawy tej sytuacji. Silne klastry są doskonałym partnerem dla władz 
regionalnych w kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej regionu. Dlatego stworzenie mechani-
zmu selekcji i wsparcia klastrów na poziomie regionalnym może doprowadzić do wzmocnienia istnieją-
cych klastrów i wybrania kilku  z dużym potencjałem gospodarczym, które wpłyną na rozwój społecz-
no-gospodarczy oraz na pozycję konkurencyjną regionu. 

ROZWÓJ POLITYKI MIEJSKIEJ 

Jednym z widocznym w ostatnich latach trendów jest rozwój polityki miejskiej. Miasta są postrzegane 
jako jeden z głównych czynników wpływających na kształtowanie wzrostu oraz kreowanie zrównowa-
żonego  rozwoju. Województwo mazowieckie jest pod tym względem silnie zróżnicowane: Warszawa 
– stolica kraju, ze swoim potencjałem gospodarczym dominującym nad  resztą regionu, dwa ośrodki 
subregionalne Radom i Płock, które obecnie tracą na znaczeniu, ale dysponują potencjałem dla wzrostu 
oraz liczne ośrodki lokalne. 

To zróżnicowanie powoduje, że pod względem innowacyjnym i gospodarczym jest silna nierównowa-
ga w regionie, przy czym Warszawa tylko w niewielkim stopniu oddziałuje na potencjał innowacyjny 
w reszcie regionu.  Postulowana polityka miejska oraz pojawiający się trend by wspierać również miasta 
średniej wielkości może wpłynąć na poprawę sytuacji mniejszych ośrodków, szczególnie Płocka i Rado-
mia i tym samym wpłynąć na ich konkurencyjność i innowacyjność. 

POLITYKA NISKOEMISYJNA UE 

W ostatnich latach, zgodnie z istniejącymi trendami przy kreowaniu polityki gospodarczej, położono na-
cisk na rozwój gospodarki niskoemisyjnej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  W wyniku tych 
trendów pojawia się szerokie pole dla działań innowacyjnych w opracowaniu nowych technologii, mate-
riałów oraz wykorzystaniu biosubstancji do tworzenia paliw. Za tymi trendami idą również duże środki, 
które mogą być wykorzystane na wzmocnienie innowacyjności. Mazowsze dysponuje potencjałem, by 
być beneficjentem tych środków oraz rozwijać innowacje w tym zakresie. Do głównych atrybutów Ma-
zowsza należą niewątpliwie: silna baza B+R oraz kadry, silny przemysł chemiczny, mogący generować 
nowe technologie i materiały, również w zakresie przetwarzania bioodpadów, oraz rolniczy charakter 
regionu, który może być zapleczem surowcowym dla przemysłu  przetwarzającego bioodpady na pali-
wa i surowce energetyczne. Pomimo dużego potencjału udział innowacji w tym sektorze na Mazowszu 
nie jest duży, a co za tym idzie jego znacznie gospodarcze jest na razie niskie. 
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KATARZYNA KOWALSKA
KOORDYNATOR DS. ROZWOJU

// Ogromny wpływ na rozwój innowacyjności na Mazowszu w 2016 roku będzie miał 
z pewnością rozwój mechanizmów współpracy (w tym klastrowej), partycypacji oraz 
partnerstwa międzysektorowego //

Ogromny wpływ na rozwój innowacyjności na Mazowszu w 2016 roku będzie miał z pewnością roz-
wój mechanizmów współpracy (w tym klastrowej), partycypacji oraz partnerstwa międzysektorowe-
go pomiędzy sferą prywatną, publiczną, naukową i okołobiznesową w oparciu o dostępność funduszy 
unijnych 2014-2020 na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym przede wszyst-
kim zorientowanych na działania badawczo-rozwojowe (B+R).

WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU 

XX GALA BIZNESU „GRANITOWY TULIPAN”

Gala Biznesu „Granitowy Tulipan” to najstarszy na Mazowszu program promocyjny dla firm organizo-
wany od dwudziestu lat przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej – największą i najstarszą 
instytucję otoczenia biznesu działającą na południowym Mazowszu i zrzeszającą małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa z Radomia i regionu radomskiego. Ideą organizacji Gali jest promocja najlepszych firm, 
produktów, inwestycji, menedżerów oraz samorządów roku, jak również firm i instytucji, które w zna-
czący sposób wspomagają rozwój przedsiębiorczości. Realizowany od lat program, promujący najlepsze 
efekty ekonomiczne i jakościowe oraz wybitne zdolności menedżerskie, zyskał duże uznanie zarówno 
samych uczestników, jak i sponsorów, na stałe wpisując się w kalendarz życia gospodarczego regionu. 
W ciągu kilkunastu lat statuetka Granitowego Tulipana stała się czymś więcej niż nagrodą w konkursie 
– jest symbolem i potwierdzeniem jakości, solidności i efektywności przedsiębiorców regionu. Od lat Izba 
jest także zaangażowana w rozwój klastrów i pełni funkcję koordynatora Radomskiego Klastra Meta-
lowego oraz Klastra Biogospodarki Rolno-Spożywczej AgroBioCluster (oba odznaczone międzynarodo-
wym certyfikatem zarządzania Bronze Labelling Cluster Excellence). Tegoroczna XX edycja jest wyjątko-
wa, ponieważ przypada na nią jubileusz 25-lecia istnienia Izby. Będzie ona połączona z promocją klastrów 
oraz ich członków i partnerów ze sfery prywatnej, publicznej, naukowej i okołobiznesowej. 

AGROBIOCLUSTER 
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// Otwierając się na potrzeby mieszkańców, miasta będą sięgały po innowacyjne roz-
wiązania wykorzystując nowe technologie w celu zwiększenia interaktywności //

Z perspektywy rynku budowlanego oraz nieruchomości zakładam, iż tak samo jak w ubiegłym roku, 
w 2016 największy wpływ na rozwój innowacyjności będzie miała potrzeba osiągnięcia efektywności 
energetycznej w  istniejących oraz nowych inwestycjach. To właśnie poprzez efektywność energe-
tyczną w budynkach można znacznie ograniczyć emisje CO

2
 w miastach oraz poprawić jakość powie-

trza, którym wszyscy oddychamy. Są to tematy szalenie istotne, które będą leżały u podstaw polityk 
miejskich w 2016 roku. Wcielenie w życie postanowień, ustalonych podczas konferencji COP21 pod 
koniec 2015 roku w Paryżu, będzie wymagało zarówno od miast jak i biznesu wdrożenia wielu inno-
wacyjnych rozwiązań. Coraz częściej też będziemy mogli obserwować współdziałanie biznesu, samo-
rządów oraz uczelni, co jest podstawą rozwoju innowacji.

Patrząc szerzej można dostrzec również coraz to poważniejsze zainteresowanie szerszą koncepcją 
smart city. Otwierając się na potrzeby mieszkańców, miasta będą sięgały po innowacyjne rozwiąza-
nia wykorzystując nowe technologie w celu zwiększenia interaktywności. Będzie to skutkowało po-
jawieniem się całego szeregu inicjatyw i realizowanych inwestycji, przyczyniających się do poprawy 
jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenia barier dla osób niepełnosprawnych oraz 
zwiększenia aktywności obywatelskiej. W ramach idei „smart” miasto, oprócz rewitalizacji budynków 
i modernizacji infrastruktury, wdraża cały szereg nowoczesnych rozwiązań takich jak system dyna-
micznej informacji pasażerskiej czy inteligentny system sterowania miastem.

WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU

ROZWÓJ KONCEPCJI SMART CITY

Koncepcja inteligentnego miasta (smart city), oparta na idei zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystaniu 
nowych technologii łączy w sobie takie założenia jak inteligentne wykorzystanie środowiska oraz zasobów 
naturalnych, nowoczesną infrastrukturę, zapewnienie wysokiej jakości życia, dostęp do nowoczesnych 
technologii oraz edukacji. Jednym z bardzo ważnych elementów smart city jest transport dostosowany do 
potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Transport zmienia się w bardzo szybkim tempie – potrzeba mobilności stale zwiększa się wraz z eko-
nomicznym rozwojem społeczeństwa, potrzebą efektywności energetycznej oraz coraz to łatwiejszym 
dostępem do nowych technologii. Dziś już wiemy, iż aby sprostać tym potrzebom, w przyszłości pojawią 
się nowe rodzaje transportu.

KATARZYNA CHWALBIŃSKA-KUSEK
ASSOCIATE/MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

BUROHAPPOLD ENGINEERING
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Miasta muszą zatem dysponować nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w  zakresie mobilności. 
W Polsce koncepcja „inteligentnego miasta” jest obecnie w początkowej fazie rozwoju, ale dzięki do-
finansowaniom unijnym rośnie zainteresowanie ideą smart city, a miasta zdobywają środki na reali-
zację kolejnych przedsięwzięć.

ROZWÓJ ALTERNATYWNYCH FORM TRANSPORTU W MIASTACH

Miasta oraz gminy, aby być konkurencyjne, muszą dbać o ekologię oraz zrównoważony rozwój. Kluczową 
rolę w tym obszarze pełnią bezemisyjne formy transportu. W 2015 roku mogliśmy obserwować coraz to 
większą ilość cieszących się ogromnym powodzeniem punktów wypożyczalni rowerów w miastach. Poja-
wiły się też elektryczne autobusy.

Rośnie również ilość poruszających się po drogach na Mazowszu elektrycznych samochodów. W tym roku 
czekamy na wsparcie rozwoju mobilności elektrycznej poprzez uchwalenie konkretnych ustaw i wprowa-
dzenie przepisów gwarantujących przywileje użytkownikom aut bezemisyjnych. Zaawansowane strate-
gie miejskie oparte na koncepcji smart city przewidują, iż transport powinien być dostępny na zawołanie: 
rowery, samochody oraz inne pojazdy elektryczne będą do dyspozycji mieszkańców w ramach jednego 
pakietu. Mobilność będzie usługą wspieraną przez inteligentne aplikacje oraz infrastrukturę. Wymaga to 
całościowego podejścia do planowania transportu w mieście, zrozumienia tkanki miejskiej, mieszkańców 
i ich zachowań oraz co ważne, zintegrowanego systemu mobilności.

POWSTAWANIE KAMPUSÓW INNOWACJI PRZY POLSKICH UCZELNIACH

Kreatywne, innowacyjne uniwersytety wymagają długoterminowej strategii rozwoju oraz planu zago-
spodarowania przestrzeni. Elementy te umożliwią uczelniom właściwe zarządzanie rozwojem oraz 
pomogą stworzyć mocną markę w coraz bardziej konkurencyjnym świecie akademickim. Zintegro-
wany i zrównoważony plan zagospodarowania przestrzeni to taki, który zapewnia przestrzeń na róż-
ne aktywności społeczne wewnątrz kampusu i na zewnątrz. Co więcej, powinien on brać pod uwagę 
potrzeby szerokiego grona interesariuszy, od władz miasta po studentów, a także być przykładem 
innowacyjności w budynkach i przestrzeni publicznej. Te aspekty pomogą uniwersytetom stać się 
nawigatorem innowacyjnych technologii i innowacji społecznych, które są kamieniem węgielnym kre-
atywnych i innowacyjnych kampusów.
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// Utworzenie interdyscyplinarnych centrów naukowo-badawczych jest odpowiedzią 
na aktualne problemy polskiej nauki: rozproszenie potencjału jednostek prowadzących 
działalność badawczo-rozwojową, słabą współpracę centrów naukowych z biznesem 
oraz mały udział finansowania badań przez podmioty gospodarcze //

W 2015 r. zostało sfinalizowanych kilka inwestycji w obszarze zaawansowanych technologii, które 
w istotny sposób wpłyną na wzrost rozwoju innowacyjności na Mazowszu. Znaczącym inwestorem, 
przy wykorzystaniu dostępności środków z  UE, stała się Politechnika Warszawska nie tylko edu-
kując i zapewniając infrastrukturę badawczą, ale również inspirując naukowców do pracy twórczej 
i  stwarzając warunki do podejmowania wyjątkowych, kreatywnych wyzwań. Dodatkowo wspiera 
ona transfer technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Realizując zintegrowany plan inwestycyjny, 
przyczynia się do budowania polskiej gospodarki opartej o wiedzę, nowoczesne technologie i innowa-
cyjność. Ponadto utworzenie interdyscyplinarnych centrów naukowo-badawczych jest odpowiedzią 
na aktualne problemy polskiej nauki: rozproszenie potencjału jednostek prowadzących działalność 
badawczo-rozwojową, słabą współpracę centrów naukowych z biznesem, a co za tym idzie, mały 
udział finansowania badań przez podmioty gospodarcze.

WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) to największa w Polsce inwestycja w ob-
szarze wysokich technologii, której głównym celem jest stworzenie wspólnej platformy inicjującej i stymu-
lującej projekty interdyscyplinarne. Interdyscyplinarne centrum naukowo-badawcze będzie odpowiedzią 
na aktualne problemy polskiej nauki. Centrum będzie prowadziło badania z zakresu nowoczesnych mate-
riałów i technologii, a ich wyniki będą wykorzystywane m.in. w przemyśle teleinformatycznym, medycz-
nym, obronnym, samochodowym czy lotniczym.

MARIUSZ WIELEC
PREZES ZARZĄDU CEZAMAT

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW 
I TECHNOLOGII CEZAMAT
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Badania realizowane w laboratoriach CEZAMAT-u będą obejmowały m.in. takie dyscypliny jak: nano-
technologia, mikro- i nanoelektronika czy mikrosystemy półprzewodnikowe (MOEMS) oraz zaawan-
sowane materiały takie jak m.in. grafen czy związki molibdenu. CEZAMAT jest jedynym ośrodkiem 
badawczym w Polce, który ma szansę stać się liderem m.in. w dziedzinie technologii MOEMS (Mi-
cro-Opto-Electro Mechanical Systems). MOEMS-y to skomplikowane, zminiaturyzowane przyrządy 
optyczno-elektro-mechaniczne, produkowane najczęściej w oparciu o materiały półprzewodnikowe, 
głównie krzem. Ich wyróżniającą cechą jest wykorzystanie trzech dziedzin: optyki, elektroniki i me-
chaniki, dzięki czemu są w stanie realizować nowe zadania i dostarczać innowacyjne rozwiązania.

Badania prowadzone w Cezamacie dotyczyć będą tematyki związanej z Wireless Sensor Networks, 
która jest podstawą konceptu Internet of Things – obecnie najdynamiczniej rozwijającej się gałęzi 
nauki i techniki. Jest to koncepcja, zgodnie z którą przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio 
gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komunikujących sensorów.

Ważnym celem CEZAMAT-u będzie transfer zaawansowanych technologii oraz komercjalizacja wypra-
cowanych pomysłów. Centrum ma być ośrodkiem stymulującym współpracę pomiędzy mazowieckimi 
i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi i biznesem oraz działania na rzecz rozwoju regionu.

Projekt Centrum Zaawansowanych Materiałów i  Technologii – CEZAMAT jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013.

MAZOWIECKIE CENTRUM LABORATORYJNE NAUK PRZYRODNICZYCH UKSW

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych utworzone na Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego przyczyni się do zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki 
rozbudowie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Projekt zakłada budowę Centrum wraz z wyposa-
żeniem wbudowanym obejmującym instalacje i urządzenia techniczne związane z laboratoriami oraz 
wyposażenie niniejszego obiektu w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Pozyskanie nowoczesnej 
infrastruktury i aparatury naukowo-badawczej umożliwi UKSW zbudowanie kompleksowej oferty ba-
dawczej pozwalającej na prowadzenie złożonych prac laboratoryjnych o wysokim stopniu innowacyj-
ności i dokładności. Badania oparte o zakupioną aparaturę pozwolą m.in. na rozwój badań w zakresie 
oceny związku między czynnikami środowiskowymi a zaburzeniami w stanie zdrowia, ze szczególnym 
uwzględnieniem przewlekłych chorób niezakaźnych, które są kluczowym problemem zdrowia publicz-
nego w naszym kraju. Należy także mieć na uwadze to, że stworzenie lepszych warunków infrastruktu-
ralnych przyczyni się do bardziej efektywnego rozwoju współpracy międzynarodowej, w tym realizacji 
programów zarówno dydaktycznych, jak i badawczych.

Wydatek jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
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FOTEH FOTONIKA I TECHNOLOGIE TERAHERCOWE
– ROZWÓJ WYDZIAŁOWEGO CENTRUM BADAWCZEGO

Projekt „Fotonika i Technologie Terahercowe” – FOTEH zakłada rozwój Wydziałowego Centrum Ba-
dawczego. W skład Centrum FOTEH wchodzi 13 gruntownie zmodernizowanych lub stworzonych od 
podstaw laboratoriów badawczych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę badawczą o war-
tości ponad 30 mln zł. Wspólny potencjał wszystkich laboratoriów stworzy na naukowej mapie Polski 
unikalne miejsce umożliwiające prowadzenie badań naukowych w obszarach fotoniki i  technologii 
terahercowych – dwóch dynamicznie rozwijających się gałęzi nauki i technologii, znajdujących coraz 
szersze zastosowania w rozmaitych obszarach życia – telekomunikacji, technologiach wojskowych 
i kosmicznych, bezpieczeństwie i elektronice życia codziennego – telefonach, komputerach, samo-
chodach, a nawet w medycynie.

Stworzenie Centrum Badawczego FOTEH ma na celu intensyfikację współpracy Politechniki War-
szawskiej z jej otoczeniem – przede wszystkim z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi 
oraz z innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Centrum FOTEH powstaje w odpowiedzi na coraz głośniej 
wyrażane zapotrzebowanie gospodarki na praktyczną wiedzę i innowacyjne rozwiązania technolo-
giczne mogące stać się przedmiotem wdrożeń w praktyce gospodarczej.

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 2.1).
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// Nowo wybudowany budynek CZIiTT jest ważnym punktem na mapie instytucji wspie-
rających rozwój innowacji oraz przedsiębiorczości regionu Mazowsza oraz Warszawy //

Otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami i  Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 
(zwane dalej: CZIiTT PW) będzie jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na mazowiec-
kie innowacje w roku 2016 oraz w kolejnych latach. Nowo wybudowany budynek CZIiTT jest waż-
nym punktem na mapie instytucji wspierających rozwój innowacji oraz przedsiębiorczości regio-
nu Mazowsza oraz Warszawy. Oferta centrum to połączenie kreatywnej przestrzeni oraz funkcji 
merytorycznych. Obok nowoczesnej infrastruktury, którą tworzą m.in.: laboratoria do prowadze-
nia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, nowoczesne zaplecze 
konferencyjno – wystawiennicze, socjalne, networkingowe, charakter miejsca tworzy kapitał intelek-
tualny a więc kadra centrum odpowiadająca za merytoryczną działalność CZIiTT w zakresie, m.in.: 
konsolidacji działań uczelni na rzecz efektywnej komercjalizacji, transferu wiedzy i  technologii we 
współpracy z  IBS PW Sp. z o.o., badań i analiz, rozwoju młodych innowacyjnych naukowców oraz 
inkubacji/preinkubacji (w ramach centrum zostanie uruchomiony w 2016 r. inkubator innowacyjności 
z funkcją preinkubatora). Działalność CZIiTT stanowi nawiązanie do najlepszych rozwiązań świato-
wych, dostosowanych do potrzeb Politechniki Warszawskiej.

Centrum skierowane jest do środowiska naukowców, doktorantów, studentów Politechniki Warszaw-
skiej. Niemniej beneficjentami ośrodka będą również mazowieccy przedsiębiorcy, w  tym startupy, 
jednostki sfery B+R z Warszawy i Mazowsza, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje poza-
rządowe oraz społeczność Mazowszan, dla których innowacje są ważnym priorytetem życia osobi-
stego i zawodowego.

Traktując o wybranych determinantach rozwoju innowacyjności mogących oddziaływać na region, 
warto wspomnieć o  planowanym uruchomieniu w  2016 r. Centrum Zaawansowanych Materiałów 
i Technologii, które obok Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii będzie zaple-
czem dla prowadzenia m.in.: innowacyjnych prac B+R, rozwoju innowacyjnej akademickiej przedsię-
biorczości. Razem obie jednostki stworzą kompleksową platformę współpracy na poziomie uczelnia 
– otoczenie zewnętrzne, co jest niezwykle ważne z perspektywy wyzwań w zakresie rozwoju inno-
wacyjności, przed jakimi stoi region w najbliższych dwunastu miesiącach oraz najbliższych latach.

MARCIN POSTAWKA
ZASTĘPCA DYREKTORA CZIITT PW

CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI I TRANSFEREM 
TECHNOLOGII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU

Liczba czynników mających wpływ na rozwój poziomu innowacyjności regionu wydaje się stosun-
kowo duża, dlatego też poniżej przedstawiona została lista tych czynników, które są w naszej opinii 
najistotniejsze oraz najciekawsze, tj.: 

a. Odpowiednie wykorzystanie przez biznes, instytucje naukowe, otoczenia biznesu, społeczne, do-
stępnych w 2016 r. środków publicznych w ramach funduszy strukturalnych na wsparcie innowacji 
z programów krajowych, regionalnego programu operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014- 2020 
ale również programu Horyzont 2020 czy innych programów międzynarodowych,

b. Uruchomienie przez władze Samorządu Województwa wyboru regionalnych klastrów kluczowych,
c. Wybór przez społeczność Mazowszan regionalnych agend naukowo badawczych

Natomiast traktując o  obserwowanych trendach mających pozytywny wpływ na innowacyjności, 
warto wymienić, m.in.: 

a. rozwój sieciowania i współpracy pomiędzy firmami, nauką,  
b. rosnącą liczbą startupów i stołecznego środowiska startup
c. rosnącą popularność modelu corporate venturing innowacji, 
d. rozwój finansowania społecznego innowacji oraz ciekawych unikatowych projektów biznesowych, 
e. popytowe podejścia do innowacji (open innovation) dotyczące wszystkich praktycznie sektorów
f. rosnące znaczenie innowacji społecznych oraz wielu organizacji działających w tym obszarze

Jeżeli chodzi o kategorię wydarzenie, wśród bardzo dużej liczby konferencji, seminariów, spotkań 
czy warsztatów, których nie sposób wymienić na szczególną uwagę zasługują, m.in.: Startup Week 
Europe, Kongres Innowacyjnej Gospodarki, R&D Summit, Wawa Design Days, 3 Day Startup Warsaw, 
kolejne Forum Mazowsza, Smart City – rola geoinformacji oraz technologii ICT, itp.

Mamy nadzieję, że nowo otwarte Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Poli-
techniki Warszawskiej stanie się ważnym adresem instytucji działających na rzecz rozwoju innowa-
cyjności do którego wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
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// Wzrost liczby cudzoziemców stawia przed name ważne wyzwanie, jakim jest kształ-
towanie postaw równości, otwartości i antydyskryminacji wśród społeczeństwa. To tak-
że przestrzeń na innowacyjne działania //

Obserwowany w ostatnim okresie wzrost liczby cudzoziemców stawia przed nami ważne wyzwa-
nie, jakim jest kształtowanie postaw równości, otwartości i antydyskryminacji wśród społeczeń-
stwa. To także przestrzeń na innowacyjne działania. Również w obszarze edukacji występuje zja-
wisko wielokulturowości i związana z tym konieczność skutecznej komunikacji międzykulturowej 
oraz sprawnej adaptacji uczniów cudzoziemskich w warunkach polskiej szkoły. Proces kształtowa-
nia wrażliwości wielokulturowej w szkołach jest obszarem, gdzie można wykorzystać innowacyj-
ne rozwiązania. Gmina Lesznowola zrealizowała już trzy projekty wspomagające proces adaptacji 
uczniów cudzoziemskich i ich rodziców w środowisku szkolnym. W ramach tych działań m.in. zor-
ganizowano warsztaty o charakterze integracyjnym, wydano poradniki szkolne w języku chińskim 
oraz wietnamskim, a w placówce, do której uczęszcza najwięcej uczniów pochodzenia azjatyckiego 
zatrudniono Asystentów Kulturowych. To nie koniec naszych działań w zakresie zwiększania wraż-
liwości wielokulturowej w szkołach – w roku 2016 planujemy kolejny projekty. 

MARIA JOLANTA BATYCKA – WĄSIK 
WÓJT GMINY LESZNOWOLA

GMINA LESZNOWOLA



21 |WWW.KREATYWNEMAZOWSZE.PL

PAWEŁ NOWICKI
PREZES ZARZĄDU BTM INNOVATIONS SP. Z O.O., 
KOORDYNATOR KLASTRA BIOTECHMED MAZOVIA

// Najsilniejszy wpływ na innowacyjność w regionie mają ludzie – studenci, naukowcy, 
przedsiębiorcy i wszyscy pasjonaci myślenia kreatywnego //

Nieustannie najsilniejszy wpływ na innowacyjność w  regionie mają ludzie – studenci, naukowcy, 
przedsiębiorcy i wszyscy pasjonaci myślenia kreatywnego. Warto zauważyć, iż Mazowsze a w szcze-
gólności Warszawa jest siedzibą wielu ośrodków naukowych, które w trakcie zakończonej perspekty-
wy finansowej UE na lata 2007-2013 rozbudowały i unowocześniły posiadaną infrastrukturę badaw-
czą. Inwestycje w nią sięgnęły w regionie blisko 1 mld PLN. Posiadana przez badaczy infrastruktura 
pozwala im prowadzić działalność naukową na światowym poziomie. Ambitni i przedsiębiorczy lu-
dzie których przyciąga Warszawa, profesjonalna infrastruktura oraz dostęp do kapitału zarówno tego 
prywatnego jak i publicznego to właściwa mieszanka do tego, aby region zagotował się wkrótce od 
innowacyjnego biznesu.

WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU 

MIĘDZYSEKTOROWA USTAWA O INNOWACYJNOŚCI

Planowana przez Rząd na ten rok ustawa o innowacyjności zakłada wiele ułatwień i ulg w prowadzeniu 
biznesu innowacyjnego. Wejście w życie ustawy z pewnością szybko zostanie wykorzystane przez przed-
siębiorstwa regionu.

EFEKTYWNOŚĆ ALOKACJI PIENIĘDZY PUBLICZNYCH W INNOWACJE

Środki publiczne nie pomagają w budowaniu przejrzystego, konkurencyjnego rynku. Jednakże jeżeli już są 
dostępne i to w tak niespotykanej skali to należy kibicować naszym lokalnym firmom, aby z sukcesem po 
nie sięgały i realizowały śmiałe projekty. 

PRZESTRZEŃ DO INKUBACJI FIRM TECHNOLOGICZNYCH W WARSZAWIE

Wysokiej jakości i łatwo dostępna komercyjnie przestrzeń badawcza dla istniejących i powstających firm 
technologicznych w Warszawie, głównie w obszarze Life Science, to wielkie marzenie lokalnych liderów 
innowacji. Jest to marzenie, które coraz głośniej i szerzej słychać.

KLASTER BIOTECHMED MAZOVIA 
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// Większe firmy nie tylko bardziej inwestują we wprowadzanie innowacji, ale też chęt-
niej realizują projekty w partnerstwach. W tym i kolejnych latach skupimy się więc na 
wzmocnieniu potencjału mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw, w czym znaczne 
wsparcie będą stanowiły fundusze unijne //

Kluczową rolę w rozwoju innowacyjności Mazowsza odegra stwarzanie optymalnych warunków dla po-
wstawania i  rozwoju małych oraz średnich przedsiębiorstw. W którym kierunku idziemy? Zachęcania 
do podejmowania decyzji o przekształceniu pomysłu w biznes, zmniejszenia obaw przed eksperymen-
towaniem i zaangażowaniem w działalność badawczo-rozwojową, oferowania innowacyjnych rozwiązań 
w skali regionu, a także na arenie międzynarodowej. Mazowsze generuje 40% wszystkich nakładów na ob-
szar badań i rozwoju w Polsce. Prawie co trzecie średnie i duże przedsiębiorstwo inwestuje w innowacje 
produktowe lub procesowe, a inwestycje te stanowią 18% nakładów na działalność innowacyjną w prze-
myśle (GUS, 2015). Większe firmy nie tylko bardziej inwestują we wprowadzanie innowacji, ale też chętniej 
realizują projekty w partnerstwach. W tym i kolejnych latach skupimy się więc na zwiększaniu potencjału 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w czym znaczne wsparcie będą stanowiły fundusze unijne.

Ponad 360 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
(RPO WM) przeznaczone zostanie na wzmacnianie innowacyjności biznesu. Pula tegorocznych konkur-
sów w tym obszarze wyniesie ponad 100 mln euro. Promowana będzie współpraca biznesu z sektorem 
naukowym, aby zwiększać transfer prac badawczych do gospodarki. Istotne znaczenie odegrają projek-
ty realizowane w ramach powiązań kooperacyjnych, na przykład klastrów, z uwagi na większą zdolność 
do generowania unikalnej wiedzy i rozwiązań niż w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy. 

Z programu regionalnego możliwe będzie tworzenie lub rozwój działów R&D, na przykład przez zakup 
aparatury i technologii. Wsparcie obejmie nie tylko etap prac badawczo-rozwojowych, ale też tzw. pierw-
szą produkcję i uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej. Co istotne, unijnym dofinansowaniem 
objęte zostaną usługi z zakresu wzornictwa, które w znacznym stopniu przyczynią się do wyróżnienia 
oferty biznesowej na tle konkurencji. Z RPO WM łatwiejsze będzie wprowadzanie na rynek nowych pro-
duktów lub usług. Fundusze przeznaczone będą także na zintegrowanie oferty skierowanej do młodych 
firm, aby ułatwić przekształcanie innowacyjnych pomysłów w biznes. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć 
na wsparcie w prowadzeniu i rozwoju działalności, na przykład w postaci bonów na doradztwo.

Rozszerzanie działalności na zagraniczne rynki będzie odgrywało coraz większą rolę, nie tylko z uwagi na 
wymierne zyski finansowe. Jest to szansa na nawiązanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi, 
jak i pozyskanie do firmy unikalnej wiedzy czy innowacyjnej technologii. Dlatego ze środków programu re-
gionalnego możliwe będzie wsparcie umiędzynarodowienia biznesu. Szczegółowe informacje o tegorocz-
nych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

MARIUSZ FRANKOWSKI  
DYREKTOR MJWPU 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
 PROGRAMÓW UNIJNYCH
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INTELIGENTNE SPECJALIZACJE, CZYLI INWESTOWANIE W MOCNE STRONY REGIONU

Mazowsze, podobnie jak pozostałe regiony, skupi się na obszarach o największym potencjale rozwojowym, 
czyli inteligentnych specjalizacjach. Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji, region postawi na rozwój 
nowoczesnych usług dla biznesu, wprowadzanie inteligentnych systemów zarządzania, ale też na dbałość 
o wysoką jakość życia i bezpieczną żywność. Obszary te zostały wyłonione we współpracy samorządu 
z przedsiębiorcami, naukowcami i  instytucjami otoczenia biznesu. W większości konkursów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 skierowanych do biznesu wymagana będzie zgodność 
z inteligentnymi specjalizacjami. Jeszcze w tym roku będzie jednak możliwość ubiegania się o środki na 
prace eksperymentalne i poszukiwanie nisz rozwojowych. 

BONY NA INNOWACJE, CZYLI ŁĄCZENIE BIZNESU Z NAUKĄ  

Od 31 grudnia 2015 r. trwa konkurs otwarty na bony na innowacje, skierowany do mikro, małych i średnich 
firm. Celem konkursu jest ułatwienie nawiązywania współpracy biznesu z sektorem naukowym. Przed-
siębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu usług takich jak opracowanie nowego lub znacząco 
ulepszonego produktu, usługi, technologii lub sposobu produkcji. Unijne środki mogą być zainwestowane 
w opracowanie zmian procesowych czy też nowego projektu wzorniczego. Partnerem przedsiębiorstwa 
mogą być m.in. uczelnie wyższe, jednostki naukowe oraz instytuty badawcze Polskiej Akademii Nauk. Fir-
my działające na rynku do dwóch lat mogą ubiegać się o bony o wartości maksymalnie 50 tys. zł. Przedsię-
biorstwa ze stażem rynkowym powyżej dwóch lat mogą wnioskować o środki w wysokości do 100 tys. zł.

FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Prawie 2 tysiące uczestników, ponad 60 debat i wystąpień, ponad 100 ekspertów, przeszło 15 godzin roz-
mów i warsztatów, kilometry przebyte szlakiem 10 stref tematycznych – tak wyglądało VI Forum Rozwoju 
Mazowsza organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie było 
wyjątkową okazją do dyskusji o rozwoju regionu w gronie przedstawicieli administracji, biznesu, nauki, 
organizacji pozarządowych. Jesienią tego roku odbędzie się kolejna edycja. Porozmawiamy o wyzwaniach 
stojących przed regionem do 2020 roku, zwłaszcza w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości i zrów-
noważonego rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z ubiegłorocznej edycji dostępnymi na 
stronie www.forumrozwojumazowsza.eu oraz już dziś zachęcamy do udziału w kolejnej edycji wydarzenia.  
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PIOTR MUSZYŃSKI
WICEPREZES DS. OPERACYJNYCH ORANGE POLSKA 

// Środki finansowe i  programy wspierające innowacyjne przedsięwzięcia prowa-
dzone przez PARP i  NCBiR rozpoczną w  2016 roku nową perspektywę finansową, 
przyczyniając się do silnego wzrostu liczby inwestycji w młode firmy technologiczne 
i w komercjalizację wyników badań naukowych //

Siłą napędową innowacyjności w regionie w 2016 roku będzie z pewnością kreatywność młodych 
przedsiębiorców i naukowców idąca w parze z dostępnością zarówno funduszy, jak i know-how po-
magającego odpowiedzieć na pytanie „jak przekuć pomysł czy badania naukowe w dochodowy biz-
nes”. Środki finansowe i programy wspierające innowacyjne przedsięwzięcia prowadzone przez PARP 
i NCBiR rozpoczną w 2016 roku nową perspektywę finansową, przyczyniając się do silnego wzrostu 
liczby inwestycji w młode firmy technologiczne i w komercjalizację wyników badań naukowych.

Zaangażowanie młodych, kreatywnych osób do rozwiązywania problemów biznesowych i społecz-
nych z  wykorzystaniem otwartych danych miejskich Warszawy i  innych miast wspierać będzie 
konkurs BIHAPI, współorganizowany przez Orange Polska. Przedsięwzięcia na kolejnym etapie 
rozwoju będą mogły liczyć na wsparcie akceleratorów dla startupów, w tym Orange Fab czy WAW.
ac. Właśnie takie inicjatywy, jak wymienione akceleratory dla startupów będą wraz z utworzonym 
w Warszawie Google Campus motorem napędowym dla rozwoju i budowy młodych firm technolo-
gicznych i wsparcia ich na każdym etapie rozwoju.

Wydarzenia promujące innowacyjność stanowią znakomite forum wymiany wiedzy i  doświad-
czeń. Pełnią też rolę motywatora do działań i  podejmowania nowych, innowacyjnych przed-
sięwzięć, gromadząc przedsiębiorców, innowatorów, naukowców, inwestorów i  pozwalając na 
nawiązywanie kontaktów z osobami mającymi w swoim dorobku sukcesy w przedsięwzięciach 
innowacyjnych. Takimi wydarzeniami są na pewno Forum Rozwoju Mazowsza, Kongres Inno-
wacyjnej Gospodarki czy współorganizowane przez PARP konferencje integrujące środowisko 
startupów, akceleratorów i inwestorów.

Uchwalona we wrześniu 2015 roku Ustawa o Innowacyjności wprowadza możliwość zaliczania 
kosztów działalności B+R do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Moż-
na oczekiwać, że pozwoli to na rozwój inwestycji Venture Capital poprzez premiowanie fundu-
szy inwestujących w przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością B+R i charakteryzujące się 
dużą innowacyjnością.

ORANGE POLSKA 



25 |WWW.KREATYWNEMAZOWSZE.PL

WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU

ORANGE FAB

Celem Programu Orange Fab jest rozwój działalności biznesowej startupów poprzez zbudowanie inno-
wacyjnych produktów lub usług, z których startupy, Orange oraz klienci Orange będą odnosili korzyści. 
Program Orange Fab jest adresowany do małych i średnich firm, z którymi Orange mógłby wspólnie roz-
wijać zaawansowane technologicznie rozwiązania. Dzięki udziałowi w programie można uzyskać dostęp 
do globalnego wymiaru marki Orange, szerokiego grona klientów, wiedzy ekspertów, kanałów promocji 
i sieci dystrybucji Orange Polska. W ramach programu Orange oferuje udział w specjalnie przegotowanych 
sesjach w ramach 12-tygodniowego programu akceleracji.

W marcu 2016 odbędzie się w Warszawie spotkanie inaugurujące program dla wybranych startup-ów, na 
które zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane współpracą z Orange.

Te z nich, które zaproponują najciekawsze rozwiązania, będą miały m.in. możliwość zaprezentowania swo-
ich produktów podczas Demo Day w Paryżu w II kwartale 2016 r. Zgłoszenia do programu przez formularz 
na stronie www.orangefab.pl

BIHAPI

BIHAPI to konkurs cieszący się dużym zainteresowaniem programistów, start-upowców i wszyst-
kich, dla których rozwiązywanie społecznych problemów przy użyciu nowoczesnych technologii 
stanowi wyzwanie. Szybko zmieniający się sposób komunikowania się w społeczeństwie, rosnące 
zapotrzebowanie na usługi i sposoby dostarczania kompletnej, wiarygodnej informacji, to wyzwania 
dla poszukiwaczy nowych rozwiązań mobilnych. Ważnym elementem naszego życia publicznego 
są instytucje, które nim kierują, a tym samym wyznaczają standardy obsługi klientów. Tym wyzwa-
niom podołał organizator konkursu – Centrum Badawczo Rozwojowe w Orange – definiując po-
trzeby, wskazując drogę, jaką należy przebyć i  tworząc warunki dla rozwoju nowych rozwiązań 
teleinformatycznych (ICT).

Centrum Badawczo Rozwojowe w Orange jest także inicjatorem podjęcia ogólnopolskiej dys-
kusji związanej z Open Data, czyli popularyzacji idei łatwego dostępu do danych generowanych 
przez instytucje publiczne. Umożliwiają to takie rozwiązania teleinformatyczne, jak Application 
Programming Interfaces (API), technologie Telco, Web APIs, Telco APIs oraz WebRTC, dzięki którym 
można w prosty sposób pobrać i wykorzystać zasoby informacyjne udostępnione przez admini-
strację publiczną, czy instytucje kultury.

Orange wraz ze swoimi partnerami zaprasza wszystkich kreatywnych programistów do udzia-
łu w konkursie, aby stworzyć kolejną, nową atrakcyjną aplikację przy wykorzystaniu wspomnia-
nych rozwiązań. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w BIHAPI w Warszawie, Krakowie, Poznaniu lub 
Gdańsku, będą mieli możliwość zgłoszenia swojego udziału w tegorocznej edycji od października 
2016 na stronie www.bihapi.pl
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KONGRES INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Kongres Innowacyjnej Gospodarki to coroczne wydarzenie mające na celu stworzenie otwartej 
platformy wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami – beneficjentami proinnowacyj-
nych działań w naszym kraju. Wymiana taka przyczynia się do wypracowywania konkretnych 
rozwiązań przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu inno-
wacyjnego. W 2016 odbędzie się kolejna edycja Kongresu. Podczas kongresu już dwa razy ruszał 
nabór do kolejnych edycji konkursu Polska Cyfrowa 2020+, którego Orange Polska jest patronem. 
W Kongresie udział bierze wielu wybitnych gości ze świata polityki, nauki, biznesu i mediów. Kon-
gres stwarza również dobrą okazję do dyskusji nad szansami i zagrożeniami polskiej gospodarki 
w najbliższej przyszłości. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: 
http://kongresig.pl/pl/konkurs-polska-cyfrowa-2020/
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// To co uważam za najważniejsze to klimat innowacyjności. To tworzenie otoczenia, 
w którym innowatorzy czuliby się potrzebni i podziwiani, w którym mogliby otrzymy-
wać wsparcie finansowe, ale przede wszystkim mogliby dyskutować, rozważać, prze-
konywać do swoich koncepcji, kłócić się i zyskiwać różne intelektualne pożywki do swo-
bodnego rozwoju myśli, która nieskrępowana teraźniejszością może przynieść ważne 
rozwiązania dla przyszłości //

Co będzie miało największy wpływ na rozwój innowacyjności na Mazowszu? Uczciwa odpowiedź na 
to pytanie brzmi: nie wiadomo. Można bowiem oczekiwać zmian, przewidywać co może i powinno je 
kształtować, ale jak potoczą się one naprawdę – tego nie wiemy. Możemy starać się, aby osiągnąć 
rezultat zamierzony, ale nigdy do końca nie wiemy, czy to się uda. W dodatku innowacje to jest obszar, 
który nie w pełni można przewidzieć i zaplanować. Nigdy nie wiadomo, czy nie pojawi się innowacja, 
która zmieni nasze spojrzenie na rzeczywistość i inaczej ukształtuje przyszłość niż przewidywaliśmy. 
Pomimo tego zastrzeżenia, można powiedzieć, że w  obszarach nauk technicznych, medycznych, 
przyrodniczych takich jak np. biomedycyna, genetyka, robotyka itd., gdzie postęp jest oszałamiający,  
z pewnością pojawią się nowe wynalazki, także stworzone na Mazowszu. 

Jako ekonomista zajmujący się zarządzaniem i organizowaniem chcę zwrócić uwagę na fakt, że – 
moim zdaniem – największy wpływ na kształtowanie innowacyjności na Mazowszu będą miały zasa-
dy podziału środków unijnych przeznaczanych na innowacje, w tym zwłaszcza kryteria ich przydzie-
lania. Naturalną rzeczą jest, w sytuacji ograniczonych środków, poszukiwanie obszarów technicznych 
oraz planowanie innowacji i wynalazków w tych dziedzinach,  w których  mamy już osiągnięcia, albo 
w których trwają zaawanasowane prace zaangażowanych zespołów, gdyż prawdopodobieństwo suk-
cesu jest tu największe. 

Z drugiej jednak strony, jak wspomniałem, innowacji nie można zaplanować. Zawsze może się zdarzyć, 
i oby zdarzało się jak najczęściej, że jakiś entuzjasta osiągnie sukces innowacyjny na obszarze, o któ-
rym nie myśleliśmy. Co więcej, takich innowacji, zaskakujących rynek, dających przewagę konkuren-
cyjną, potrzeba nam szczególnie. Z tego powodu jestem zwolennikiem znacznej elastyczności w wy-
datkowaniu środków, zachowania pewnej rezerwy na innowacje, których nie oczekiwaliśmy, a których 
wdrożenie wymaga wsparcia finansowego. Mam świadomość, że w zbiurokratyzowanym systemie 
wspierania nauki i innowacyjności, nie jest  to proste, ale działania na rzecz rozwoju innowacyjności 
wymagają także nowych, niesztampowych, chociaż transparentnych, rozwiązań finansowych.  

PROF. DR HAB. MAREK BRYX
PROREKTOR DS. ZARZĄDZANIA

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
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Ogólnie rzecz ujmując, ważne dla rozwoju innowacji, a zwłaszcza dla wdrożeń, są pieniądze. Jednak 
to, co uważam za najważniejsze, to klimat innowacyjności. To tworzenie otoczenia w którym innowato-
rzy czuliby się potrzebni i podziwiani, w którym mogliby otrzymywać wsparcie finansowe, ale przede 
wszystkim mogliby dyskutować, rozważać, przekonywać do swoich koncepcji, kłócić się i zyskiwać 
różne intelektualne pożywki do swobodnego rozwoju myśli, która nieskrępowana teraźniejszością 
może przynieść ważne rozwiązania dla przyszłości.  Mówienie i dyskutowanie wyłącznie o środkach 
finansowych spłyca całą ideę innowacyjności, przesuwając jej zrozumienie od nowatorstwa, będące-
go wyrazem ambicji i wiedzy, w stronę kunktatorstwa i cwaniactwa o zabarwieniu finansowym. 

WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU

GRAFEN I WDROŻENIE JEGO PRODUKCJI NA MASOWĄ SKALĘ

Grafen to jeden z największych wynalazków, a polska metoda jego produkcji to sukces naszych naukow-
ców.  Dziś nie wiemy jeszcze w jakiej skali będzie on produkowany i czy spełnią się plany jego masowej 
produkcji na Mazowszu. 

Właśnie ten proces wdrażania produkcyjnego sztandarowej innowacji technicznej należy obserwować. 
Działalność wdrożeniowa tego produktu, o niekwestionowanym znaczeniu dla świata, pozwoli nam prze-
śledzić bariery i kłopoty, ale i ułatwienia oraz zachęty na tej drodze. Może to być doskonała ścieżka do ob-
serwacji, wyciągania wniosków. Na podstawie ewaluacji tych działań o charakterze organizacyjnym, raczej 
nieinnowacyjnym, warto byłoby opracować specjalną ścieżkę działania (innowacyjną), która pomagałaby 
twórcom innowacji w ich wdrażaniu.  Będąc specjalistami w jednej z dziedzin technicznych,  nie muszą być 
specjalistami od  organizacji czy ekonomii. Ich wiedza musi być wsparta wiedzą o procesach funkcjono-
wania podmiotów, przepisach finansowych, w tym podatkowych, na poziomie odpowiadającym ich wiedzy 
innowacyjnej.  Dlatego śledzenie perypetii wdrożenia tego wynalazku do produkcji uważam za ważne, nie 
tylko dla rozwiązania tego jednostkowego, ważnego przypadku, ale dla stworzenia elastycznej procedury, 
która dostępna byłaby w przyszłości dla innych.

WARSZAWSKA PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA – CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI I TRANS-
FEREM TECHNOLOGII PW

Warszawska Przestrzeń Technologiczna zarządzana przez Politechnikę Warszawską i  wybudowana 
w większości ze środków unijnych jest inwestycją, której działalność warto obserwować. Zaplanowane 
i zrealizowane we wnętrzach nowego budynku przestrzenie i laboratoria mają na celu sprzyjać i zachęcać 
do podejmowania działalności innowacyjnej:, od identyfikacji projektów poczynając, poprzez działalność 
badawczo-rozwojową w zakresie procesów komercjalizacji i transferu technologii, aż do ostatecznej oceny 
efektów, zarówno innowacji stworzonych na PW, jak i na całym Mazowszu. 

Stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a strefą badawczo-rozwojową to pomysł, 
o którego realizację zabiegano wiele lat. Budzi on jednak obawy czy, podobnie jak inne instytucje, ta platfor-
ma nie zbiurokratyzuje się szybko, koncentrując swoją działalność na wskaźnikach i rozliczeniach, zamiast 
budowania autentycznego zainteresowania współpracą tych środowisk, co jest jej głównym zadaniem. 
Z tego powodu monitorowanie rozwoju Centrum uważam za ważne zagadnienie w najbliższym czasie. 
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KAMPUS SGH I PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PRZED NIM

O potrzebie zmian w przestrzeni zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
mówiłem wielokrotnie.  Rozebranie nie pasującego do kontekstu historycznego i wyeksploatowanego 
budynku F oraz wybudowanie w zamian na dwóch narożnikach kampusu (północno-zachodnim i po-
łudniowo-zachodnim) pawilonów łączących trzy wolnostojące gmachy oraz wysunięcie ich w kierun-
ku zachodnim w celu utworzenia przestrzeni publicznej pomiędzy nimi jest głównym innowacyjnym 
zamierzeniem Uczelni. 

Przeznaczenie tej przestrzeni, zarówno publicznej na placu stworzonym pomiędzy budynkami, jak i w ich 
wnętrzach, to przede wszystkim tworzenie klimatu i miejsca do działań przed inwestycyjnych, przed in-
nowacyjnych. Ta przestrzeń ma służyć wolnej i nieskrępowanej wymianie myśli i pomysłów na temat roz-
woju, innowacji, w kontekście wynalazczym, ale także w kontekście zarządzania miastem innowacyjnym 
i ekologicznym (Green City). 

Zamysł  ten realizujący ideę otwartego na miasto i spójnego z nim uniwersytetu, jest czymś co ro-
dzi się w bólach i niezrozumieniu, nie pasuje bowiem do kryteriów przyznawania środków, chociaż 
wielokrotnie mówi się o potrzebie interdyscyplinarności, czego projekt ten byłby idealnym przykła-
dem.  Przewidziana na I kwartał 2016 roku rozbiórka budynku F, stworzy szansę na przejście do 
dalszych etapów rozwoju projektu. 

Pomysł ten należy śledzić i wspierać głównie z  tego powodu, że SGH ma niepowtarzalne walory 
i możliwości stania się pierwszym na Mazowszu uniwersytetem połączonym ściśle, poprzez działal-
ność dydaktyczną i inne aktywności, z okolicznymi mieszkańcami i wtopić się doskonale w organizm 
miejski. Byłaby to innowacja miejska (interdyscyplinarna) ważna nie tylko dla Mokotowa, ale także dla 
miasta Warszawy i Mazowsza.
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// Jako kluczowe inicjatywy mające wpływ na rozwój innowacyjności i przedsię-
biorczości na Mazowszu w 2016 roku należy wskazać identyfikację inteligentnych 
specjalizacji i  związany z  nią proces przedsiębiorczego odkrywania oraz proces 
wyboru regionalnych klastrów kluczowych //

Realizacja wizji rozwoju gospodarczego Mazowsza wymaga połączenia dostępnych instrumentów w spój-
ny system wspierania i współpracy z gospodarką w zakresie podnoszenia konkurencyjności, innowacyj-
ności i aktywności gospodarczej firm z regionu. Jako kluczowe inicjatywy mające wpływ na rozwój inno-
wacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu w 2016 roku należy wskazać identyfikację inteligentnych 
specjalizacji i  związany z nią proces przedsiębiorczego odkrywania oraz proces wyboru regionalnych 
klastrów kluczowych, który został zaplanowany na początek 2016 roku. Zainicjowany proces przedsię-
biorczego odkrywania i generowana w jego ramach wiedza mogą być wykorzystywane na znacznie więk-
szą niż zakładano początkowo skalę (programowanie wsparcia unijnego). Modele współpracy, stosowa-
ne narzędzia i dobre praktyki umożliwią ich spożytkowanie w obszarach wykraczających poza tematykę 
funduszy strukturalnych. Wiedza ekspercka pozyskiwana od przedsiębiorców pozwoli na ukierunkowanie 
całokształtu współpracy gospodarczej realizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i kon-
centrację działań na obszarach najkorzystniejszych z punktu widzenia gospodarki regionu. Realizacja za-
łożeń polityki klastrowej zainicjowanej zapisami ujętymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 
do 2020 roku zakłada wybór regionalnych klastrów kluczowych, czyli klastrów o największym potencjale 
konkurencyjnym, które jednocześnie wpisują się w obszary inteligentnej specjalizacji regionu.

Prezentowane inicjatywy mogą stać się rdzeniem systemu zarządzania rozwojem regionalnym 
oraz mogą efektywnie ukierunkować politykę rozwoju gospodarczego, opartą zarówno na środ-
kach europejskich jak i krajowych.

WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU

PROCES PRZEDSIĘBIORCZEGO ODKRYWANIA JAKO MODEL WYBORU INTELIGENTNYCH SPECJALIZA-
CJI NA MAZOWSZU

Koncepcja inteligentnych specjalizacji związana jest z koncentracją zasobów wiedzy i nakierowa-
niu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych, dzięki którym kraje i regiony 
zyskają i utrzymają przewagę konkurencyjną w światowej gospodarce. Polega ona na identyfikacji 
dziedzin o największym potencjale rozwojowym i obszarów najbardziej obiecujących dla rozwoju 
regionu określonych w drodze „procesu przedsiębiorczego odkrywania”.

ADAM STRUZIK
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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Skuteczność procesu przedsiębiorczego odkrywania zależy od zaangażowania jak największej 
i najbardziej reprezentatywnej dla regionu grupy podmiotów, a w szczególności tych najbardziej 
aktywnych innowacyjnie oraz największych przedsiębiorstw. Grupy robocze ds. inteligentnych spe-
cjalizacji złożone są wyłącznie lub prawie wyłącznie z przedstawicieli przedsiębiorców, a instytucje 
naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu występują głównie w roli doradców.

W wyniku analizy powiązań i sprzężeń zwrotnych między poszczególnymi obszarami gospodar-
czymi a technologiami wiodącymi, wyłoniono cztery obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza: 
wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi 
dla biznesu. Główne zadania grup roboczych obejmują m.in. weryfikację zgodności obszarów in-
teligentnej specjalizacji z potrzebami przedsiębiorstw, identyfikację nisz rozwojowych w ramach 
poszczególnych obszarów badawczych, udział w tworzeniu i opiniowanie projektów dokumentów 
wdrożeniowych oraz formułowanie propozycji instrumentów wsparcia ukierunkowanych na roz-
wiązywanie specyficznych problemów w obszarach inteligentnej specjalizacji.

WYBÓR REGIONALNYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH NA MAZOWSZU

Zgodnie z założeniami polityki klastrowej, uwzględnionymi w projekcie Regionalnej Strategii Inno-
wacji dla Mazowsza do 2020, działania polegające na identyfikacji i wzmocnieniu najprężniej dzia-
łających inicjatyw klastrowych stanowią główną oś polityki klastrowej.

Mazowieckie klastry wymagają działań o charakterze animacyjnym i koordynacyjnym, które będą 
wzmacniać ich kompetencje w zakresie współpracy. Organizacja sytemu wyboru regionalnych kla-
strów kluczowych jest przykładem działania długofalowego wspierającego rozwój innowacyjności 
i powiązań kooperacyjnych mazowieckich przedsiębiorców. Jedną z korzyści otrzymania statusu 
regionalnego klastra kluczowego będą preferencje w konkursach ogłoszonych w ramach RPO WM 
2014-2020, w których możliwość ubiegania się o dofinansowanie będzie skierowana do grupy be-
neficjentów zdefiniowanych jako powiązania kooperacyjne. Dodatkową korzyścią będzie możliwość 
uczestniczenia w inicjatywach realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ra-
mach projektów pozakonkursowych finansowanych z RPO WM 2014-2020.

Wsparcie nie będzie uzależnione od fazy rozwojowej klastra/inicjatywy klastrowej i będzie ukie-
runkowane na animatorów (IOB) i koordynatorów (w celu zwiększenia internacjonalizacji i innowa-
cyjności klastrów oraz wzmocnienia ich konkurencyjności w procesie aplikowania do międzynaro-
dowych instrumentów wparcia), oraz na przedsiębiorców wchodzących w skład klastra, na rzecz 
realizacji projektów ukierunkowanych na osiągnięcie określonego efektu rynkowego. Samorząd 
Województwa Mazowieckiego będzie pełnił rolę podmiotu koordynującego politykę klastrową, któ-
ry nie będzie wchodził w skład klastrów/inicjatyw klastrowych.
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MACIEJ FIJAŁKOWSKI
DYREKTOR BIURA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

// Dzięki działaniom realizowanym w poprzednich latach przedsiębiorcy, ale także 
podmioty społeczne, jeśli mowa o innowacjach społecznych, zauważyli i zrozumieli, 
że innowacje są w dzisiejszych czasach najważniejszym czynnikiem rozwoju //

Za najważniejszą z determinant rozwoju na Mazowszu należy uznać dostępność środków Unii Euro-
pejskiej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, na lata 2014-
2020 przewidziano do rozdysponowania około 8 mld zł, z czego około 60% ma zostać przeznaczo-
nych na działania związane z  przedsiębiorczością, innowacjami, działalnością B+R oraz gospodarką 
niskoemisyjną. Nie można zapominać też o tym, że inne środki, wydatkowane na działania związane 
np. z ochroną zdrowia, kulturą czy transportem, wpływające na warunki życia i warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej, mają niebagatelne znaczenie, gdy mówimy o rozwoju innowacyjności. Można 
więc przyjąć, że znakomita większość z tych 8 mld zł zostanie wydana na działania sprzyjające rozwo-
jowi innowacji. Nie stanie się to oczywiście tylko w 2016 roku, ale z pewnością sama perspektywa moż-
liwości ubiegania się o te środki, nawet w kolejnych latach, skłoni wiele osób i podmiotów do tego, aby 
się do procesu przygotować, a działania przygotowawcze także stymulują rozwój innowacji. Nie można 
też zapomnieć o środkach dostępnych z poziomu kraju czy nawet Komisji Europejskiej.

W dużej mierze dzięki Warszawie na Mazowszu relatywnie łatwo dostępne są także inne źródła finan-
sowania przedsięwzięć innowacyjnych (kredyty, fundusze typu seed czy venture capital). Jest to zasługa 
dobrze rozwiniętego sektora finansowego. Co więcej, podmioty gospodarcze tu zlokalizowane mają na 
tyle duży potencjał, że są często w stanie przeznaczać na działalność innowacyjną środki własne.

Kolejnym ważnym czynnikiem wydaje się fakt, że dzięki działaniom realizowanym w poprzednich 
latach przedsiębiorcy, ale także podmioty społeczne, jeśli mowa o innowacjach społecznych, za-
uważyli i zrozumieli, że innowacje są w dzisiejszych czasach najważniejszym czynnikiem rozwoju. 
To przekonanie i wiedza nabyta w poprzednich latach, ale także dobre przykłady podmiotów, które 
postawiły na innowacje i odniosły sukces, do tego największa w kraju konkurencja wymuszająca 
działania prorozwojowe, stanowią i będą stanowić o wysokim potencjale innowacyjnym regionu.

Warto zwrócić uwagę także na podmioty i  instytucje, które działają na rzecz rozwoju innowacji, 
a które powstały w ostatnim czasie na terenie województwa. Należy wymienić przede wszystkim 
Campus Warsaw, czyli zorganizowaną i objętą przez Google patronatem przestrzeń przeznaczoną 
dla innowacyjnych startupów. Środowisko kreatywnej pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczenia-
mi, nawiązywania kontaktów, które w założeniu ma pomóc polskim startupom rozwijać się, także 
poza granicami kraju. Kolejnym ważnym punktem na mapie innowacyjności regionu ma szansę 
stać się otwarte w listopadzie 2015 r. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 
Politechniki Warszawskiej.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
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WAŻNE INICJATYWY W 2016 ROKU

#WARSZAWA2030 – PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU M.ST. WARSZAWY DO ROKU 2030

Warszawa jest największym w Polsce miastem, o największym potencjale gospodarczym, także 
innowacyjnym, które silnie oddziałuje na region oraz stanowi punkt odniesienia dla pozostałych 
miast w województwie i kraju. Aktualizowana strategia rozwoju określi z kolei, w jaki sposób mia-
sto powinno się rozwijać przez kolejnych kilkanaście lat, do roku 2030. W tym kontekście innowacje 
będę z pewnością nierozerwalną składową procesów rozwojowych stolicy, zarówno w wymiarze 
gospodarczym, jak i społecznym. Tocząca się w ramach prac nad strategią dyskusja będzie doty-
czyła między innymi wyzwań, jakie stoją przed miastami w dzisiejszych czasach. A efektem tego 
będzie określenie priorytetów rozwojowych Warszawy, na które będzie kładziony nacisk do 2030 
roku. Sygnał taki nie może zostać niezauważony w gminach ościennych, obszarze metropolitalnym, 
ale także całym województwie i kraju. Proces ten bazuje na szerokim włączeniu społeczności lo-
kalnej. Skupione zostały wokół niego gremia społeczne, naukowe, ale też biznesowe. W kontekście 
rozwoju innowacji bardzo ważne będą nowe relacje i powiązania, jakie zostaną nawiązane pomię-
dzy aktorami biorącymi udział w procesie. Szczególnie na linii miasto-biznes-nauka, ale też na linii 
nauka-biznes. Pozwolą one przedstawicielom poszczególnych środowisk na lepsze zrozumienie 
się nawzajem, potrzeb czy planów swoich partnerów i uwarunkowań działania. Przyczynią się one 
do rozwoju Warszawy, a pośrednio także regionu, w zakresie innowacyjności.

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE METROPOLII WARSZAWSKIEJ

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztyw-
ne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez 
m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z fundu-
szy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten pozwala wypracować 
mechanizm koordynacji terytorialnej, co daje możliwość większego oddziaływania realizowanym 
projektom unijnym. Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania 
wspólnych atutów i  rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. 
Projekty realizowane w ramach ZIT nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, 
muszą być wzajemnie powiązane. Do najciekawszych projektów uwzględnionych w Strategii ZIT dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ należą:

E-usługi publiczne

› Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
› Dostęp do informacji publicznej
› Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego
 na narzędziach TIK
› Kalkulator wartości nieruchomości gruntowych
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Gospodarka

› Rozwój oferty terenów inwestycyjnych
› Promocja gospodarcza
› Opieka nad dziećmi do lat 3
› Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży
› Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Transport niskoemisyjny

› Rozwój sieci dróg rowerowych
› Rozwój sieci parkingów P+R

STARTUPOWY EKOSYSTEM WARSZAWY

Innowacje rodzą się w startupach. Aby wspierać innowacje Warszawa umacnia i współtworzy eko-
system startupowy. W tym celu Miasto włącza się w szereg wydarzeń poświęconym startupom 
i  innowacjom. W 2015 r. w Warszawie odbył się cykl wydarzeń pod wspólną marką Warsaw In-
novation Days. Celem projektu była promocja Warszawy, jako miasta sprzyjającego innowacjom 
i tworzącego ekosystem twórczej współpracy, miasta przyjaznego inwestycjom i rozwijającego się 
dzięki mieszkającym w nim ludziom. W ciągu 23 dni poświęconych innowacjom zorganizowano 24 
wydarzenia w programie głównym, 20 konferencji, spotkań i warsztatów. Ponadto Miasto włączyło 
się m.in. w  takie wydarzenia jak: Startup Grind Warsaw, Startup Weekend Warsaw, Bitspiration 
oraz Wolves Summit, Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Pixel Heaven. Ekosystem startupowy to 
jednak nie tylko eventy. W ramach działań realizowanych w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 
Urząd Miasta zainicjował i sfinansował program akceleracyjny oraz szereg szkoleń i doradztwo dla 
startupów. Wszystkie te działania będą kontynuowane w 2016 r. 
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Lektura wypowiedzi Partnerów publikacji „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania” wzbudza 
optymistyczne odczucia: praktycznie we wszystkich wypowiedziach możemy zauważyć oczekiwania 
na zmiany idące w dobrym kierunku. Wiążą się one przede wszystkim z intensywnym uruchomie-
niem środków europejskich i możliwościami jakie dają one do dalszego rozwoju naszego regionu.

Paweł Nowicki z Klastra BioTechMed Mazovia wskazuje, iż nieustannie najsilniejszy wpływ na innowa-
cyjność w regionie mają ludzie – studenci, naukowcy, przedsiębiorcy i wszyscy pasjonaci myślenia kre-
atywnego. To spostrzeżenie można potraktować jako myśl przewodnią w lekturze całej publikacji: Ma-
zowsze będzie w 2016 roku województwem nastawionym na rozwój, a oś tego rozwoju stanowić będą 
ludzie, którzy z jednej strony dzięki swojej kreatywności oraz zmysłowi współpracy budują swoje firmy, 
z drugiej zaś wpływają na gospodarkę w szerszym znaczeniu. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest 
tworzenie interdyscyplinarnych klastrów i zwrócenie się ku tego typu inicjatywom w planowaniu i reali-
zacji polityk regionalnych. Podkreśla to w swojej wypowiedzi Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, zauważając, prezentowane inicjatywy [tj. klastry] mogą stać się rdzeniem systemu zarzą-
dzania rozwojem regionalnym oraz mogą efektywnie ukierunkować politykę rozwoju gospodarczego.

Ludzie stają się też istotnym elementem myślenia o rozwoju miast, co jest w pewnym sensie nowum 
w stosunku do wieloletniego koncentrowania się na kategoriach efektywności ekonomicznej. Przykładem 
tego są coraz częściej uruchamiane procesy budżetów partycypacyjnych, pozwalające na wytypowanie 
projektów istotnych dla mieszkańców, które są finansowane ze środków budżetu miasta. Największy bu-
dżet partycypacyjny ma oczywiście Warszawa, jednak inne miasta Mazowsza (Płock, Radom, Grodzisk 
Mazowiecki) również przeznaczają coraz większe środki na realizację projektów z budżetu partycypacyj-
nego. Innym przykładem myślenia o mieszkańcach jako o najistotniejszym elemencie miast jest rozwój 
koncepcji „smart city” i „smart living”. W naszym raporcie Katarzyna Chwalbińska-Kusek z BuroHappold 
Engineering zauważa, że otwierając się na potrzeby mieszkańców, miasta będą sięgały po innowacyjne 
rozwiązania wykorzystując nowe technologie w celu zwiększenia interaktywności. Potwierdzeniem tego 
ogólnego trendu jest aktualizacja strategii rozwoju miasta #Warszawa2030, czyli wieloaspektowy proces 
włączający mieszkańców w tworzenie miasta, odpowiadającego na ich potrzeby.

Innym elementem na jaki chcę zwrócić Państwa uwagę, jest przyrost ośrodków, których głównym zadaniem 
jest wspieranie osób pragnących rozwinąć swoje pomysły i idee w funkcjonujące przedsiębiorstwa. Do roku 
2015 Mazowsze nie mogło się pochwalić takimi projektami. Brak dobrze funkcjonujących inkubatorów przed-
siębiorczości i jeden park technologiczny w Płocku to zdecydowanie za mało w stosunku do potencjału, jakim 
dysponuje nasze województwo. Dlatego też, cieszą kolejne inicjatywy przygotowane przez podmioty prywat-
ne, takie jak OrangeFab i Google Campus, czy też inicjatywy publiczne, takie jak np. rozpoczynające swoją 
działalność operacyjną Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszaw-
skiej. Na szczególną uwagę zasługuje także kompleksowe przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sze-
roką grupę partnerów publicznych i prywatnych, jak  inicjatywa Kampus+, której inicjatorzy postawili sobie za 
cel stworzenie warunków wspierających nowatorskie projekty naukowców, wynalazców i przedsiębiorstw.

Mam nadzieję, że rok 2016 będzie przełomowy również pod tym względem, a liczne inicjatywy i in-
westycje realizowane na Mazowszu będą skutecznie wspierały potencjał kreatywnych i przedsiębior-
czych jednostek. Liczę również, że dzięki wspólnym staraniom za rok Mazowsze będzie o krok bliżej 
do stania jednym z 50 najbardziej innowacyjnych regionów UE.

ŁUKASZ SZTERN
DYREKTOR FUNDACJI KREATYWNE MAZOWSZE
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