
Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji i zdolności innowacyjnej podmiotów 
w celu przyjęcia transgranicznego podejścia do wdrażania ich regionalnych i kra-
jowych strategii inteligentnej specjalizacji. Partnerzy wypracują zintegrowane wsparcie 
zarządzania polityką innowacji dla władz regionalnych i krajowych decydentów polity-
cznych, a także otwarte narzędzia innowacyjne dla promotorów innowacji i podmiotów 
gospodarczych.

Akronim projektu: BSR Stars S3
Partner wiodący: Bałtycki Instytut Finlandii.
Partnerzy projektu: 3 (Dania), 3 (Litwa), 3 (Szwecja), 1 (Finlandia), 1 (Norwegia).
Całkowity budżet projektu: 2,9 mln euro.

Tytuł projektu: Stymulowanie ekosystemu inteligent-
nej specjalizacji przez angażowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw w otwarte procesy innowacyjne
ang. Stimulating smart specialisation ecosystem through 
engaging SMEs in open innovation processes
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.2 Inteligentna specjalizacja

Podsumowanie

Wprowadzenie koncepcji inteligentnej specjalizacji stanowiło dla europejskich regionów 
wyzwanie pod względem opracowania strategii rozwoju opartych na innowacjach, które 
będą koncentrować się na mocnych stronach i przewadze konkurencyjnej. Zachęca się także 
regiony do „specjalizowania się w inteligentny sposób”, biorąc pod uwagę, w jaki sposób 
mogą wykorzystywać i rozwijać własne obszary specjalizacji w powiązaniu ze specjaliza- 
cjami pozostałych regionów. Nawet jeżeli regiony pragną wykorzystywać swoje mocne strony  
w powiązaniu ze zdolnościami innowacyjnymi istniejącymi w innych regionach, dostępne struktury, 
mechanizmy operacyjne i ramy finansowania nie odpowiadają tym transgranicznym ambicjom. 

W oparciu o dotychczasowe działania i struktury zarządzania polityką projekt będzie rozwijać 
bardziej zintegrowaną infrastrukturę wsparcia innowacyjności, w tym ośrodki przeprowadzające 
testy i ośrodki demonstracyjne, nowe narzędzia do zarządzania innowacjami w celu wykorzysta-
nia komplementarnych kompetencji ponad granicami w regionie Morza Bałtyckiego.
Projekt koncentruje się na międzysektorowym obszarze strategii inteligentnej specjalizacji, biog-
ospodarki i gospodarki obiegowej wykorzystującej gospodarkę cyfrową jako obszarze wyko-
rzystanym w  strategii inteligentnej specjalizacji zaangażowanych regionów: Skåne (Szwecja), 
Kopenhaga (Dania), Tampere (Finlandia), Wilno (Litwa) i Sør-Trøndelag (Norwegia).

Projekt zaangażuje blisko 400 małych i średnich przedsiębiorstw w wydarzenia biznesowe z zakresu badań 
publicznych, 150 małych i średnich przedsiębiorstw w transgraniczne szkolenia i 10 małych i średnich 
przedsiębiorstw z transgranicznym dostępem do placówek przeprowadzających testy biogospodarki  
w regionie Morza Bałtyckiego, prowadząc do powstania nowych projektów finansowania i gospodar-
czej współpracy międzynarodowej. Projekt zaangażuje pięciu regionalnych partnerów projektu w analizę,  
rozwój i testowanie nowych narzędzi i metod regionalnego i transgranicznego wdrażania strategii  
inteligentnej specjalizacji, a także dodatkowo ponad 30 organów regionalnych i krajowych w działania  
w zakresie uczenia się i rozwoju polityki. Głównymi wynikami projektu są ponadsektorowy program  
wsparcia strategii inteligentnej specjalizacji dla małych i średnich przedsiębiorstw i opinii politycznej  
wraz z zaleceniami, które mogą być wykorzystane na poziomie regionalnym, krajowym i UE w celu  
skutecznego wdrożenia strategii inteligentnej specjalizacji. Oczekuje się, że projekt będzie promować 
bardziej skuteczne podejście do transgranicznej współpracy w zakresie wspólnych problemów, ze  
szczególnym uwzględnieniem biogospodarki i gospodarki obiegowej, a także ściślej zintegrowanego  
ekosystemu innowacji w regionie Morza Bałtyckiego.


