Regulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych
specjalizacji (GR ds. kis)
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Spotkania GR stanowią forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń przedsiębiorców
oraz partnerów z otoczenia biznesu i nauki, zaangażowanych w realizację projektów
o wspólnej tematyce w zakresie danej inteligentnej specjalizacji, określonej w Krajowej
Inteligentnej Specjalizacji (KIS).
2. Skoncentrowanie prac grup na jednej, konkretnej specjalizacji pozwoli na pogłębioną analizę
założonego systemu wdrażania oraz uzyskanych efektów realizacji KIS, pod kątem ich
skuteczności, efektywności, trwałości oraz adekwatności do zmieniającej się sytuacji
społeczno – gospodarczej. Skład oraz ograniczona liczba ekspertów pozwoli na efektywną
dyskusję nt. sytuacji w obszarze specjalizacji.
II. Cele Grupy Roboczej
§ 2.
1. Wsparcie prac Komitetu Sterującego w zapewnieniu oddolnego tworzenia potencjału
rozwojowego polskiej gospodarki oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach
systemu wdrażania KIS przez podmioty zaangażowane w ten proces.
2. Zwiększanie efektywności działań podejmowanych przez administrację publiczną
w zakresie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw.
III. Zadania do realizacji

1.

2.
3.
4.

5.

§ 3.
Przygotowanie szczegółowego opisu określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji
stanowiącego podstawę oceny czy wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa w zakresie
B+R+I mieści się w krajowych inteligentnych specjalizacjach.
Określenie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej
inteligentnej specjalizacji.
Przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także
formułowanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji.
Identyfikowanie barier, zagrożeń dla rozwoju danej specjalizacji (w kontekście społecznogospodarczym, a także proceduralnym – niedostosowanie polityki państwa do potrzeb
rozwojowych gospodarki).
Analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS, w szczególności w zakresie wyzwań
i zagrożeń dla realizacji KIS.
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IV. Regulamin naboru GR ds. kis

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

§ 4.
Każda GR składa się z maksymalnie 30 członków. W skład GR wchodzą przedstawiciele:
- przedsiębiorstw,
- instytucji otoczenia biznesu,
- jednostek naukowych
- Instytucji Koordynującej KIS (Ministerstwo Gospodarki).
Pracami grupy kieruje Przewodniczący.
Procedura wyboru członków GR obejmuje dwa etapy:
Etap 1
- skierowanie zaproszenia na spotkanie informacyjne do: przedsiębiorców zaangażowanych
w proces tworzenia i konsultacji KIS, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu,
klastrów, organizacji pracodawców i Urzędów Marszałkowskich oraz upowszechnienie
informacji o spotkaniu poprzez kanały internetowe (strona internetowa Ministerstwa
Gospodarki i wybranych samorządów i partnerów społecznych).
- zorganizowanie spotkań informacyjnych dla ww. podmiotów potencjalnie zainteresowanych
udziałem w pracach GR, w ramach których informowano o koncepcji KIS oraz idei prac GR
oraz zaproszono do składania aplikacji do udziału w GR.
- umieszczenie informacji nt. naboru do GR na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki,
administracji samorządowej oraz współpracujących instytucji otoczenia biznesu.
Etap 2
- złożenie aplikacji przez przedstawicieli instytucji, która składa się z CV zawierającego
informację o doświadczeniu zawodowym oraz o prowadzonej działalności
gospodarczej/naukowo-badawczej lub doświadczeniu biznesowym/okołobiznesowym
i społecznym w ramach wskazanej inteligentnej specjalizacji.
- rozpatrzenie aplikacji przez Ministerstwo Gospodarki oraz przedłożenie proponowanego
składu GR do akceptacji przez Komitet Sterujący.
Członek GR występuje w roli przedstawiciela delegującej instytucji.
Przewodniczący wybierany jest spośród członków GR (zwykłą większością głosów).
Skład GR może ulegać zmianie w zależności od modyfikacji tematycznej danej specjalizacji.
Skład GR może być zmieniany decyzją Komitetu Sterującego na wniosek Przewodniczącego
i samych Członków. Propozycje zmian osobowych zgłaszane są do Przewodniczącego GR oraz
Przewodniczącego KS.
Zmiana Przewodniczącego GR może nastąpić na wniosek Członków GR, Komitetu Sterującego
lub poprzez rezygnację Przewodniczącego z funkcji.
V. Regulamin pracy GR ds. kis

1.
2.
3.
4.

§ 5.
GR przedkłada KS wypracowane rekomendacje, formułuje wnioski dotyczące realizacji KIS,
funkcjonowania GR oraz zmian w obszarze prowadzonej polityki innowacyjności.
GR opracowuje cykliczne, kwartalne informacje, podsumowujące prace GR oraz wskazujące
efekty wdrażania KIS w obszarze danej specjalizacji.
Za organizację i funkcjonowanie GR odpowiada Przewodniczący GR.
Posiedzenia będą odbywać się co najmniej raz na kwartał.
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5. W pracach GR mogą uczestniczyć osoby zainteresowane w charakterze Obserwatorów na
zaproszenie Przewodniczącego GR lub na wniosek Członka GR .
6. Istnieje możliwość powoływania dodatkowych, nieformalnych GR ad hoc w ramach
wyłaniających się inteligentnych specjalizacji oraz organizacji wspólnych posiedzeń GR
w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji o pokrewnym zakresie merytorycznym,
na wniosek Przewodniczącego lub Członka GR.
7. Udział interesariuszy w pracach GR nie uniemożliwia realizacji projektów oraz ubiegania się o
wsparcie finansowe w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji. Zapewnienie udziału
podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację innowacyjnych przedsięwzięć
pozwoli ukierunkować KIS na realizację działań o najwyższym potencjale ekonomicznym dla
polskiej gospodarki oraz przyczyni się do zapewnienia ciągłości procesu przedsiębiorczego
odkrywania.
VI. Postanowienia końcowe
§6
1. Udział w pracach GR oznacza akceptację zapisów Regulaminu.
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