
Celem projektu jest promocja wdrażania i udoskonalania strategii badań i innowacji 
na rzecz inteligentnej specjalizacji w średniej wielkości miastach i regionach w regio- 
nie Morza Bałtyckiego. Inteligentna specjalizacja jest koncepcją polityki UE w zakresie  
ustalania priorytetów, w ramach których region może czerpać korzyści ze specjalizacji 
w określonej dziedzinie nauki i technologii oraz swoich mocnych stron. Rozwój regio- 
nalny i wzrost w coraz większym stopniu są oparte na wiedzy i innowacjach, stymulując  
w ten sposób zmiany strukturalne.

Akronim projektu: EmpInno.
Partner wiodący: Rostock Business and Technology Development GmbH, Niemcy.
Partnerzy projektu: 3 (Finlandia), 3 (Polska), 2 (Dania), 2 (Estonia), 2 (Szwecja),  
1 (Niemcy), 1 (Litwa), 1 (Łotwa).
Całkowity budżet projektu: 3,8 mln euro.

Tytuł projektu: Wzmacnianie pozycji średniej wielkości 
miast i regionów w dziedzinie innowacji i wzrostu
ang. Empowering for innovation and growth in medium 
sized cities and region
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.2 Inteligentna specjalizacja

Podsumowanie
Skuteczne wdrożenie strategii inteligentnej specjalizacji zależy od zdolności pośredników inno-
wacyjnych do współpracy na scenie politycznej. W rzeczywistości brakuje im często zasobów 
i doświadczenia i/lub kompetencji, wobec czego potencjał w zakresie innowacji i wzrostu po-
zostaje niewykorzystany. W wielu regionach strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji nie są odpowiednio promowane i nie są znane podmiotom zaangażowanym  
w innowacje. Z punktu widzenia władz regionalnych jako „właścicieli strategii badań i inno- 
wacji na rzecz inteligentnej specjalizacji” wspieranie innowacyjności wymaga poprawnego 
wdrożenia i świadomości wszystkich zaangażowanych podmiotów.
W całej Europie władze napotykają na wspólne problemy i trudności w procesie zarządzania, 
realizacji i monitorowania swoich strategii. Projekt wykorzystuje doświadczenia i kompetencje 
partnerstwa w celu przedyskutowania i wzajemnego uczenia się procesów strategii badań  
i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji każdego regionu partnerskiego. Partnerstwo  
obejmuje poziom operacyjny i strategiczny w celu zapewnienia, że wyniki projektu 
doprowadzą do wprowadzenia zmian w procesach związanych ze strategiami badań  
i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności organizacyjnych pośredników innowacyjnych w celu wyko-
rzystania strategii i zwiększenie zdolności władz regionalnych do udoskonalania i poprawy ich procesów 
wdrażania strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. W porównaniu do metropolii 
miasta i regiony średniej wielkości posiadają przeciętnie mniejszą masę krytyczną innowacji i wzrostu,  
a lokalne podmioty gospodarcze są mniej zorientowane na zewnątrz. Z tego względu celem projektu jest 
wykorzystanie wzajemnego uczenia się i wspólnego tworzenia sieci w ramach wspólnych priorytetów.
Istnieje sześć docelowych priorytetów, które nakładają się także na strategie badań i innowacji na rzecz 
inteligentnej specjalizacji partnerów: technologie informatyczne i telekomunikacyjne, życie i zdrowie,  
nauka i biotechnologia, przemysł morski, żywność, energetyka i materiały. W ramach tych sześciu  
priorytetów wzmacnianie pozycji w skali transnarodowej następuje przez działania zbliżające partnerów,  
odbywanie wizyt z posiedzeniami okrągłego stołu, giełdy współpracy dla małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz interesariuszy (np. organizacji klastrów), co umożliwia współpracę i tworzy nowe szanse biznesowe.  
Rozwija się sześć transnarodowych sieci biznesowych i eksperckich. Innowacyjność i wzrost wspiera się  
dodatkowo przez opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie warsztatów transferu badań i rozwoju,  
a także rozszerzania warsztatów i tworzenia sieci kontaktów dla małych i średnich przedsiębiorstw  
w oparciu o wymianę i przyjmowanie najlepszych praktyk. Specjaliści w zakresie strategii badań i inno-
wacji na rzecz inteligentnej specjalizacji będą mobilizować małe i średnie przedsiębiorstwa oraz pozostałe  
podmioty innowacyjne przez tworzenie sieci kontaktów, rozpowszechnianie i opracowywanie kon-
kretnych idei projektowych dla odpowiedniego planu działań towarzyszącego każdej strategii badań  
i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Podnosi to zdolność do innowacji i konkurencyjność MSP w skali  
regionalnej. 


