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Informacja na temat spełnienia warunku

ex ante 1.1 dla EFSI

oraz 

procesu przedsiębiorczego odkrywania 

w ramach inteligentnej specjalizacji 

województwa mazowieckiego

Wydział Innowacyjności i Rozwoju

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie
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Rozporządzenie 1303/2013 - warunki wstępne (1)

• Państwa członkowskie oceniają, zgodnie z ich ramami 
instytucjonalnymi i prawnymi oraz w kontekście 
przygotowania programów i, w stosownych przypadkach, 
umowy partnerstwa, czy warunki wstępne określone w 
odpowiednich przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy i ogólne warunki wstępne określone w części 
II załącznika XI mają zastosowanie do celów 
szczegółowych, do których dąży się w ramach priorytetów 
ich programów, oraz czy mające zastosowanie warunki 
wstępne zostały spełnione (…).

Art. 19 ust. 1
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Rozporządzenie 1303/2013 - warunki wstępne (2)

• W przypadku niespełnienia mających zastosowanie 
warunków wstępnych program musi zawierać opis działań, 
które mają zostać podjęte, podmiotów za nie 
odpowiedzialnych oraz harmonogramu realizacji tych 
działań. Państwa członkowskie spełniają te warunki wstępne 
nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. i przedstawiają 
sprawozdanie z ich wypełnienia nie później niż w rocznym 
sprawozdaniu z realizacji w 2017 r., (…) lub w sprawozdaniu 
z postępów w 2017 r. (…).

Art. 19 ust. 2
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Rozporządzenie 1303/2013 - warunki wstępne (3)

• Komisja, przyjmując program, może postanowić o 
zawieszeniu wszystkich lub części płatności 
okresowych na rzecz odpowiedniego priorytetu tego 
programu do czasu zadowalającego zakończenia działań, o 
których mowa w ust. 2, jeśli będzie to konieczne w celu 
uniknięcia istotnego naruszenia skuteczności i efektywności 
w osiąganiu szczegółowych celów danego priorytetu. 
Niezrealizowanie w terminie określonym w ust. 2 działań 
związanych ze spełnieniem mającego zastosowanie 
warunku wstępnego, który nie został spełniony w dniu 
złożenia stosownego programu, stanowi podstawę 
zawieszenia przez Komisję płatności okresowych na rzecz 
priorytetów danego programu, których dany warunek 
dotyczy (…).

Art. 19 ust. 5
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Rozporządzenie 1303/2013 - warunek wstępny 1.1

• opiera się na analizie SWOT lub podobnej analizie, aby 
skoncentrować zasoby na ograniczonym zestawie 
priorytetów badań i innowacji,

• przedstawia działania na rzecz pobudzenia prywatnych 
inwestycji w badania i rozwój,

• obejmuje mechanizm monitorowania.

Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia 
na rzecz inteligentnej specjalizacji, która:

Przyjęto ramy określające dostępne środki 
budżetowe na badania i innowacje.
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Działania na rzecz spełnienia warunku ex ante 1.1

wrzesień 
2014

• Plan działań dla wypełnienia warunku wstępnego dla pierwszego 
celu tematycznego EFSI w województwie mazowieckim

luty

2015

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020

marzec

2015

• Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

lipiec

2016

• Stan realizacji Planu działań dla wypełnienia warunku wstępnego dla 
pierwszego celu tematycznego EFSI w województwie mazowieckim

wrzesień 
2016

• Ramy finansowe realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Mazowsza do 2020 roku

SFC2007
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Coś się kończy, coś się zaczyna

 Uznanie spełnienia warunku ex ante 1.1

przez Komisję Europejską

 Rekomendacje dotyczące:

 dalszego rozwoju systemu

monitorowania RIS Mazovia 2020,

 kontynuacji procesu przedsiębiorczego

odkrywania w ramach inteligentnej

specjalizacji województwa

mazowieckiego,

 cyklicznego przedstawiania członkom

Komitetu Monitorującego RPO WM

2014-2020 informacji na temat realizacji

powyższych zaleceń.
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Inteligentna 
specjalizacja

Promocja
i 

upowszechnianie 
działalności 
innowacyjnej

Społeczeństwo
informacyjne

Współpraca 
międzynarodowa 

na rzecz 
innowacyjności

Konsolidacja
oraz sieciowanie 
biznesu i nauki

Otoczenie
biznesowe 
sprzyjające 
innowacjom 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku 
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rozwój 
potencjału 
badawczego i 
innowacyjnego  

unikanie powielania 
i rozdrobnienia 
działań

budowanie przewagi 
konkurencyjnej

próba całościowego spojrzenia na 

zagadnienie specjalizacji w zakresie 

nauki, technologii i gospodarki

powiązanie działalności B+R, 

rozwoju kapitału ludzkiego i 

specyfiki gospodarczej regionu 

łączenie nauki z 

dążeniami 

przedsiębiorstw 

Inteligentna specjalizacja 

proces przedsiębiorczego odkrywania
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Inteligentna specjalizacja – zidentyfikowanie i wybór dziedzin o

największym potencjale, tych które mogą zapewnić przewagę

konkurencyjną regionu (subregionu) na poziomie międzynarodowym i

skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie

badań i rozwoju innowacji

ALE

 niekoniecznie skoncentrowanie na jednej branży, możliwe 

podejście międzysektorowe    

 nie tylko innowacyjne produkty, ale również innowacje 

organizacyjne, marketingowe, usługowe, społeczne

 nie tylko technologie ogólne, ale zastosowanie tej technologii w 

jednej lub kilku  ważnych dla regionu dziedzinach (np. nie 

„nanotechnologia”, ale „nanotechnologia w kosmetyce”) 
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Inteligentna specjalizacja 

określona na podstawie powiązań i sprzężeń zwrotnych między:

– poszczególnymi obszarami gospodarczymi, 

– poszczególnymi technologiami wiodącymi, 

– obszarami gospodarczymi a technologiami wiodącymi.

 potencjał

 potrzeby
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Wysoka jakość życia Bezpieczna żywność

Nowoczesne usługi 
dla biznesu

Inteligentne systemy 
zarządzania

Inteligentna specjalizacja 
województwa 

mazowieckiego
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Co dotychczas zrobiliśmy na rzecz procesu przedsiębiorczego 

odkrywania? (1)

• Grupy robocze i tematyczne zespoły zadaniowe ds. inteligentnej specjalizacji

• Gromadzenie informacji na temat inicjatyw klastrowych, projektów międzynarodowych i innych 
przedsięwzięć prowadzących do tworzenia sieci kooperacji angażujących przedsiębiorców i 
jednostki naukowe

• Wspólnie z grupami wypracowaliśmy priorytetowe kierunki badań dla inteligentnej specjalizacji

• Powiązaliśmy obszary specjalizacji i priorytetowe kierunki badań z systemem wyboru projektów
w ramach 1 i 3 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020

• Organizujemy warsztaty, szkolenia i prezentacje, zachęcające do nawiązywania współpracy i 
realizacji wspólnych projektów
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Co dotychczas zrobiliśmy na rzecz procesu przedsiębiorczego 

odkrywania? (2)

• Poszerzanie sieci przedsiębiorców/podmiotów współpracujących 
w ramach PPO (email, portal internetowy, media społecznościowe)

• Rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciach proinnowacyjnych 
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
i zewnętrzne podmioty

• Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych 
Unii Europejskiej na rzecz organizacji wydarzeń promujących udział 
podmiotów z Mazowsza w programie Horyzont 2020

• Networking jako stały element organizowanych wydarzeń
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Co ostatnio zrobiliśmy na rzecz monitorowania RIS Mazovia?

• Informatyczne narzędzie wspomagające monitoring sytuacji społeczno-ekonomicznej 
województwa - System Monitoringu i Ewaluacji RIS Mazovia („Czujnik Innowacji”)

• Współpraca z 41 instytucjami gromadzącymi dane na temat gospodarki i innowacyjności 
celem zasilenia Systemu Monitoringu i Podstaw Ewaluacji Wdrażania Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza na bazie porozumień o współpracy 

• Karta projektu innowacyjnego, ułatwiającą gromadzenie informacji o projektach w 
ramach RPO WM 2014-2020 na potrzeby procesu przedsiębiorczego odkrywania

• Identyfikacja i analiza najważniejszych łańcuchów wartości w województwie 
mazowieckim
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Najważniejsze zadania na 2017 rok

 Aktualizacja priorytetowych kierunków badań przed kolejną rundą konkursów

RPO WM 2014-2020

 Rozwój współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów

Badawczych UE

 Realizacja cyklu szkoleń i warsztatów dla członków grup roboczych

 Potencjalne nowe obszary zainteresowania dla PPO: tworzywa sztuczne,

logistyka, biogospodarka, sektor kosmiczny
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Dziękuję za uwagę


