UCHWAŁA NR 10/2014
KOMITETU STERUJĄCEGO SRWP
z dnia 4 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki
Działając na podstawie Uchwały Nr XII/125/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
24 października 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Podlaskiego, zmienionej uchwałą Nr XXII/257/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
22 października 2012 r. oraz na podstawie Uchwały nr 108/1494/2012 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Założeń procesu aktualizacji Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, powołania Zespołu do spraw aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, Zespołu ds. programowania perspektywy
finansowej 2014-2020 oraz grup tematycznych, zmienionej uchwałą nr 125/1789/2012 z dnia
13 listopada 2012 r., uchwałą nr 149/2121/2013 z dnia 12 marca 2013 r. oraz uchwałą nr
156/2247/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Grupę roboczą ds. specjalizacji regionalnej gospodarki oraz powierza się
koordynację jej działań Departamentowi
Rozwoju Regionalnego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
1. Funkcję Przewodniczącego Grupy roboczej sprawuje Dyrektor Departamentu Rozwoju
Regionalnego.
2. Funkcję stałego Zastępcy Przewodniczącego pełnić będzie dr hab. Wojciech
Dziemianowicz, prof. UW.
3. Skład Grupy roboczej, w liczbie nie większej niż 16 członków, wyznacza
Przewodniczący Grupy roboczej w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały
poprzez przedstawienie składu osobowego grupy roboczej na ręce Przewodniczącego
Komitetu Sterującego SRWP. Przewodniczący grupy w tym samym trybie wskazuje
osoby do prowadzenia sekretariatu grupy.
4. W skład Grupy wchodzą :
1) Przewodniczący i zastępca przewodniczącego;
2) 2 przedstawicieli przedsiębiorców realizujących projekty B+R i posiadających działy
B+R oraz opatentowane wyniki badań;
3) 2 przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (IOB), w tym fundacji, stowarzyszeń
i innych organizacji działających na terenie województwa podlaskiego, których
działalność statutowa dotyczy wsparcia przedsiębiorczości w regionie;
4) 2 przedstawicieli Parków Naukowo-Technologicznych;
5) 2 przedstawicieli stowarzyszeń/związków pracodawców w regionie;
6) 4 przedstawicieli środowiska naukowego w regionie;
7) przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
8) przedstawiciel klastrów regionalnych wskazany przez Grupę ds. polityki klastrowej.
5. Przewodniczący lub jego stały zastępca w porozumieniu z Przewodniczącym Grupy
może powoływać dodatkowych ekspertów, celem przedstawienia w ramach prac
grupy lub Komitetu Sterującego SRWP informacji i opinii w określonej sprawie.
6. Przewodniczący Grupy może wnioskować do Komitetu Sterującego SRWP o zmianę
składu grupy roboczej.

§ 2. Zakres tematyczny prac grupy dotyczy opracowania dokumentu wdrożeniowego do
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 w kontekście realizacji wyzwania,
jakim są zielone przemysły oraz celem spełnienia warunku ex-ante w zakresie wsparcia
działalności badawczo-rozwojowej w ramach polityki spójności na lata 2014-2020.
§ 3. Do zadań Grupy roboczej należy w szczególności:
1. Konsultowanie materiałów dotyczących specjalizacji regionalnych i procesu
przedsiębiorczego okrywania w związku z opracowaniem dokumentu wdrożeniowego
do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020;
2. Analiza i rekomendowanie Komitetowi Sterującemu SRWP działań z zakresu obszaru
tematycznego objętego zakresem prac grupy;
3. Rekomendowanie Komitetowi Sterującemu SRWP oraz samorządowi województwa
działań w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych UE, w tym w szczególności
programów zarządzanych na szczeblu centralnym dotyczących zakresu CT1, 2, 3 oraz
10, powiązanych tematycznie z kwestią inteligentnych specjalizacji;
4. Omawianie, analizowanie i konsultowanie projektu regionalnego programu
operacyjnego w zakresie tematycznym grupy;
5. Opiniowanie kierunków prac oraz materiałów i opracowań powstających w obszarze
działania grupy roboczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
(UMWP), bądź na jego zlecenie.
§ 4. Organizacja prac Grupy roboczej.
1. Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego organizuje pracę, w tym prowadzi sekretariat grupy, zapewnia możliwość
kontaktów roboczych w ramach grupy.
2. Z przebiegu spotkań grupy sporządza się protokoły.
3. Wyniki prac są przedstawiane przez Przewodniczącego grupy na forum Komitetu
Sterującego SRWP.
§ 5. Grupę powołuje się na czas opracowania dokumentu, o którym mowa w § 3 pkt 1 i jej
działalność zostaje zakończona z dniem przyjęcia przez KS SRWP ww. dokumentu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały nr 108/1494/2012 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Założeń procesu aktualizacji Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, powołania Zespołu do spraw aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, Zespołu ds. programowania perspektywy
finansowej 2014-2020 oraz grup tematycznych, zmienionej uchwałą nr 125/1789/2012 z dnia
13 listopada 2012 r., uchwałą nr 149/2121/2013 z dnia 12 marca 2013 r. oraz uchwałą nr
156/2247/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Komitet Sterujący SRWP może powoływać grupy
robocze do realizacji zadań szczegółowych będących w kompetencji Komitetu Sterującego
SRWP.
Grupy robocze są powoływane w drodze uchwały Komitetu Sterującego SRWP, z inicjatywy
Przewodniczącego lub jednej trzeciej członków KS SRWP. Komitet Sterujący SRWP wskazuje
spośród swojego grona członka KS SRWP i reprezentowaną przez niego instytucję
odpowiedzialnych za koordynację prac grupy roboczej. Członkowie grup roboczych mogą być
powoływani spoza grona członków KS SRWP.
W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 wskazano, że podstawą
przewagi konkurencyjnej regionu będą zielone przemysły, obejmujące dynamiczne sektory
produkcji przemysłowej i usług rynkowych, w których już dziś region osiąga sukcesy,
ale również te nie zidentyfikowane dzisiaj, a które mogą stanowić podstawy rozwoju
przyszłych specjalizacji regionalnej gospodarki. Ponadto w SRWP 2020 wstępnie
zdefiniowano obszary inteligentnych specjalizacji w regionie.
Jednocześnie jednym z warunków umożliwiających uruchomienie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia działalności
badawczo-rozwojowej jest spełnienie tzw. warunku ex-ante określonego w rozporządzeniu
ramowym dla funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014-2020
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006). Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa w zakresie
spełnienia warunku określonego przez Komisję Europejską na poziomie regionalnym,
określenie obszarów inteligentnej specjalizacji ma nastąpić w dokumentach na poziomie
regionalnym. Analiza przeprowadzona na zlecenie MIR przez ekspertów Banku Światowego
w okresie luty-czerwiec 2013 r. w oparciu o ekspercki projekt Podlaskiej Strategii Innowacji
opracowanej przez UwB w roku 2012 wskazała, iż warunek ten w przypadku naszego regionu
nie jest spełniony. Po przyjęciu przez Sejmik Województwa Podlaskiego zaktualizowanej
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 w drugiej połowie roku 2013 na
zlecenie Komisji Europejskiej została przeprowadzona analiza przez pana Jacka
Walendowskiego z Technopolis Group, która wskazała, iż celem wypełnienia warunku exante należy dodatkowo opracować dokument o charakterze implementacyjnym. Zgodnie z
zaleceniami KE proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji musi mieć charakter
społeczny i powinien być prowadzony w oparciu o Przewodnik KE pn. „RIS3 Guide”. Proces

„przedsiębiorczego odkrywania”, o którym mowa w przewodniku, musi być realizowany w
sposób ciągły, stąd ujęcie go w formę dokumentu strategicznego (strategii innowacji)
zgodnie z dotychczasowymi założeniami wydaje się być sprzeczne z ideą elastyczności
wpisaną w mechanizm weryfikacji specjalizacji w czasie.
W związku z opracowaniem dokumentu wdrożeniowego do Strategii Rozwoju Województwa
Podlaskiego do roku 2020 celowe jest zatem powołanie grupy roboczej wspierającej proces
przedsiębiorczego okrywania w regionie. Zarząd Województwa Podlaskiego powierzył
przygotowanie projektu dokumentu wdrożeniowego Panu dr. hab. Wojciechowi
Dziemianowiczowi, prof. UW, który był bezpośrednio zaangażowany w prace nad SRWP,
uczestniczy w konsorcjum wykonującym ewaluację regionalnego programu operacyjnego na
lata 2014-2020, jest wykonawcą szeregu ekspertyz/analiz na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju (m. in. badanie: „Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich
województw”), co gwarantuje bardzo dobrą znajomość kwestii związanych z systemem
wsparcia innowacyjności oraz założeń polityki spójności i wymogów UE w odniesieniu do
nowej perspektywy finansowej, ale również znajomość kontekstu regionalnego. Zgodnie
z założeniami SRWP 2020 proces identyfikacji specjalizacji regionalnych będzie prowadzony
w modelu pełnej partycypacji ze strony partnerów społeczno-gospodarczych. Z uwagi na
zakres tematyczny, odpowiedzialność za koordynację prac Grupy proponuje się powierzyć
Departamentowi Rozwoju Regionalnego UMWP.
W toku dalszych prac KS SRWP planuje się kontynuację dyskusji nad organizacją pracy
w obszarze pozostałych wyzwań regionu zdefiniowanych w projekcie Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020.

