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Nowy Plan Działania SUE RMB

• Komisja Europejska w dniu 17 lutego 2021 r. zakończyła proces rewizji Planu Działania dla SUE RMB

• Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform, Elisa Ferreira: 

“More than ever before, Europe’s recovery and prosperity demand cooperation across policy areas, countries and 
regions. The coronavirus pandemic shows that international cooperation is an essential approach in solving cross 
border issues and has proved to be an effective tool to strengthen, share and accelerate resilience, recovery and 
secure economic and social development. Cooperation is at the essence of the EU Cohesion policy, and the updated 
Action Plan of the Baltic Sea region strategy comes at the right time.”

• Zrewidowany Plan Działania wnosi następujący zmiany do Strategii:

– 14 Obszarów Tematycznych (PAs) bez Obszarów Działań Horyzontalnych (HAs)

– Działania na rzecz klimatu i sąsiedztwa są teraz realizowane przez wszystkich

– Wzrost znaczenia i zaangażowania interesariuszy Strategii – współodpowiedzialność PCz

– Baltic Sea Strategy Point – nowy podmiot odpowiedzialny za wsparcie administracyjne i techniczne

• Nowy Plan Działania jest dostępny tutaj: https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan

https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan
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Wartość dodana (added value): 

Obszar Tematyczny Innowacje (PA INNO)

• Promocja globalnej konkurencyjności w obszarze innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego w RMB oraz stworzenie silnej platformy wzmocnionej współpracy makroregionalnej dla 
współpracy w ramach ekosystemu innowacji, badań, MŚP i cyfryzacji.

• Umożliwianie wspólnego uczenia się poprzez działania na rzecz transferu wiedzy. 

• Tworzenie i wzmacniania sieci współpracy w Regionie.

• Aranżowanie współwykorzystywania (alignment) zasobów i regulacji prawnych, np. na rzecz 
skuteczniejszej koordynacji wykorzystywania dostępnych zasobów finansowych.

• Facylitacja wspólnego zaangażowania w programy i inwestycje oraz rozwijanie nowych rozwiązań dla 
wspólnych wyzwań.

• Wzmacnianie widzialności oraz atrakcyjności RMB jako partnera wyboru dla współpracy w obszarze 
innowacji z partnerami spoza RMB.
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UE oraz inne obszary współpracy:

OT Innowacje jest zaangażowany w działania następujących formatów współpracy regionalnej UE oraz 
współpracy międzynarodowej:

• European Strategic Cluster Partnerships (COSME)

• Strategie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji / Smart Specialisation Strategy / Platforma S3

• Digitising European Industry, w szczególności wsparcie dla Digital Innovation Hubs , które wspierają 
MŚP oraz transformację cyfrową

• Działania na rzecz wsparcia kultury i sektora kreatywnego

• Jednolity Rynek Cyfrowy / Digital Single Market

• EU Blue Bioeconomy Roadmap and Bioeconomy Strategy

• Cele polityki B+R+I w ramach Programu Ramowego na rzecz badań i innowacji – Horizon Europe

• Nowy Plan Działania dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego / Circular Economy Action Plan for a Cleaner 
and More Competitive Europe

Obszar Tematyczny Innowacje jest połączony z celami UE w ramach celu „European Green Deal”, poprzez 
wsparcie dla sektora B+R w interdyscyplinarnych i międzysektorowych działaniach oraz nowej strategii 
przemysłowej i strategii dla gospodarki obiegu zamkniętego. 



Obszar Tematyczny Innowacje – koordynatorzy:

Koordynatorzy oraz członkowie konsorcjum projektu „PACINNO-2” finansowanego w ramach 
programu Interreg Vb RMB „Pomoc Techniczna”



Obszar Tematyczny Innowacje:

Najważniejsze osiągnięcia OT Innowacje:

• OT Innowacje wspierał wszechstronną współpracę w obszarze innowacji, umożliwiając przejście od 
strategii do komplementarnych działań z silnym wpływem na otoczenie społeczno-gospodarcze wraz ze 
skalowalnymi rezultatami konkretnych działań i projektów.

• Projekty flagowe w ramach OT Innowacje: BSR Stars, SUBMARINER Network, ScanBalt, Baltic Science 
Link and BSR Digi co-lab dostarczyły znacznej liczby interesujących i istotnych rezultatów i nowych 
rozwiązań, np. w obszarze współpracy badawczo-rozwojowej, wdrożeń, zdrowia, zielonej i niebieskiej 
gospodarki, gospodarki w obiegu zamkniętym czy gospodarki cyfrowej. 

• Doświadczenia i rezultaty w obszarze transnarodowych inteligentnych specjalizacji, stawiają OT 
Innowacje, jako wiarygodnego aktora w dostarczaniu wiarygodnych dowodów efektywności oraz 
stanowią potencjał dla kolejnej fali S3 w ramach nowego okresu programowania budżetu UE:

– W związku z powyższym, sieć współpracy Instytucji Zarządzających EFRR (ERDF MA-Network) została 
ustanowiona w celu przygotowania propozycji tematów i projektów eksplorujących potencjał transnarodowych 
inteligentnych specjalizacji, wzmacniając zakorzenienie (embedding) SUE RMB w ramach EFRR. Projekty 
pilotażowe w obszarach czystych i zielonych technologii (green tech) oraz transformacji cyfrowej (digital
transformation).

– Rezultaty różnorodnych (liderowanych przez regiony, np. Region Västerbotten) projektów dot. S3 w ramach OT 
Innowacje są obecnie skalowalne w ramach projektu SR S3 Ecosystem.
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Działanie 1: Innowacje oparte o wyzwania (Challenge-driven innovation):

• Makroregionalne działania i polityki innowacji oparte o wyzwania mają na celu: wzmacnianie radykalnych, 
przełomowych i zmieniających rynki innowacje w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku w obszarach społecznych, 
klimatycznych czy gospodarczych – jako tzw. wielkie wyzwania dla RMB (np. zmiany klimatu, efektywność 
wykorzystywania dostępnych zasobów, pandemie, zmiany demograficzne, gwałtowana i niekontrolowana 
urbanizacja, zdrowie publiczne i godne starzenie się, czysta energia, włączające społeczeństwa, zrównoważona 
produkcja żywności czy różne wyzwania środowiskowe związane z ochroną zasobów morskich).

• Tworzenie działań w oparciu o silne i doświadczone zaplecze intelektualne i zasoby, wynikające z istniejących sieci 
współpracy oraz umożliwienia skalowania i wzmacniania osiągniętych sukcesów i najlepszych praktyk w budowie 
silnych ekosystemów innowacyjnych umożliwiają wspólnie w RMB podejmowanie wyzwań poprzez wspólne 
uczenie się, dzielenie się doświadczeniami i zasobami oraz rozwiązaniami na rzecz budowy nowych pan-bałtyckich 
łańcuchów wartości. 

• Główny cel to zamiana problemów i wyzwań w nowe możliwości dla zrównoważonego wzrostu w Regionie 
Morza Bałtyckiego. 

Inteligentne specjalizacje to kluczowe ramy dla polityk publicznych w zakresie innowacji opartych o wyzwania:

• Skupione na między-regionalnej współpracy poprzez wspólne priorytety S3 oraz wspólne wysiłki inwestycyjne, by wspierać regiony 
(i rodzime sektory przemysłu) do budowania i wzmacniania wspólnych silnych stron oraz wspólnych wyzwań w tworzenie nowych 
innowacyjnych łańcuchów produkcji. 

• BSR S3 Ecosystem Support Programme (oparty o rezultaty projekty prowadzonego  z Platformą S3 – JRC Sevilla w obszarze 
gospodarki obiegu zamkniętego) z wykorzystaniem sektorowych priorytetów i inicjatyw (np. niebieski wzrost, gospodarka w obiegu 
zamkniętym, zdrowie, przemysł 4.0 czy inteligentne miasta).
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Działanie 2: Innowacje i transformacja cyfrowa (Digital innovation and transformation)

Transformacja cyfrowa jest wyzwaniem społecznym dla RMB. Nowe technologie cyfrowe, takie jak: AI, VR/AR, 
blockchain, robotyka czy Internet Rzezczy (IoT) stają się kluczowymi narzędziami w radzeniu sobie z wyzwaniami 
społecznymi, tworzeniu nowych biznesów, innowacji, usług czy bardziej przyjaznego i zrównoważonego kontekstu 
dla życia i pracy – co nie byłoby możliwe bez dostępnej infrastruktury, ekosystemów start-upowych czy innowacji.

Cele:

• Rozwój standardów dla interoperacyjności publicznych i prywatnych usług i rozwiązań (np. e-tożsamość) oraz 
promocja harmonizacji retencji danych – wsparcie dla transferu rozwiązań w ramach RMB, a także nowych 
możliwości urynkowienia produktów i usług cyfrowych oraz wzmacniania globalnie konkurencyjnego 
ekosystemu cyfrowego. 

• Umożliwianie sektorom biznesu i usług publicznych wspólnego: analizowania, ewaluacji, rozwoju, 
współtworzenia (co-design) oraz testowania nowych idei, rozwiązań i usług.

• Promowanie dzielenia się wiedzą oraz instytucjonalnymi zdolnościami i doświadczeniami w sektorze cyfrowym, 
by zarządzać cyfrową transformacją oraz niwelować luki rozwoju cyfrowego w RMB.

S3 pozwala na generowanie skalowalnych innowacji (np.  w ramach Digital Innovation Hubs), akcelerację między-
regionalnych łańcuchów produkcji i wartości (np. transformacja cyfrowana w obszarze biogospodarki i gospodarki 
obiegu zamkniętego) oraz tworzenia nowych szans rynkowych w ramach gospodarki cyfrowej.
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Działanie 3: Ko-kreacja innowacji (Co-creative innovation)

Ekosystemy innowacji (lokalne, regionalne czy sektorowe) stają się fundamentami dla działalności gospodarczej i 
innowacyjnej, również w RMB. Transnarodowe platformy i agenci zmiany są niezbędni dla lepszego powiązania 
ekosystemów innowacji w RMB. Otwarte innowacje i procesy ko-kreacji są kluczowymi metodami osiągnięcia tego celu.

• Skalowanie wykorzystania ko-kreacji wśród MŚP w RMB poprzez ulepszanie ich zdolności i absorpcji wiedzy i 
umiejętności w skutecznym zwrocie pożądanych rynkowo idei w zyskowne innowacje.

• Połączenie ekosystemów innowacji w RMB poprzez rozwój i pilotaż modeli i dobrych praktyk, by wspólnie angażować 
MŚP, badaczy, infrastrukturę techniczną oraz użytkowników końcowych w procesy ko-kreacji. 

• Facylitacja wspólnego rozumienia zjawisk i zmiany postaw (mindset) wśród decydentów (policy-makers) oraz MŚP, 
aby móc skalować praktyki działań na rzecz ko-kreacji w RMB, oraz

• Promocja transnarodowej współpracy oraz dostępu MŚP do infrastruktury badawczej a także transnarodowych 
procesów wymiany rezultatów badań i rozwiązać, jak również wspólnych inicjatyw rozwojowych pomiędzy 
organizacjami zarządzającymi infrastrukturą badawczą i innowacją oraz inkubatorami innowacji i start-upami.

Działania w ramach S3 mogą zawierać: wspólne innowacyjne inwestycje, mające na celu poszerzenia dostępności 
zasobów i wiedzy, a także umożliwiać dostęp do komplementarnych zasobów u partnerów (np. poprzez 
międzyregionalne systemu voucherów na innowacje i badania). Regiony mogą również rozwijać i ulepszać regionalne 
polityki i instrumenty badań i innowacji np. w ramach EFRR czy regionalnych programów operacyjnych.
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• EUSDR Priority Area 7

• EUSALP Action Group 1

• EUSBSR Policy Area Innovation

• EUSAIR Pillar Blue Growth / Conecting the Region /Environmental Quality



Websites

https://www.balticsea-region-strategy.eu/

http://www.pa-innovation.eu/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Tomasz Jałukowicz
Ministerstwo Edukacji i Nauki
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tel. 539-548-374
Twitter: @inno_pa

https://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.pa-innovation.eu/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

