Regulamin prac Obserwatorium Gospodarczego (OG)
ds. krajowych inteligentnych specjalizacji
I.

Cel powołania

1. Wsparcie prac Komitetu Sterującego ds. kis w procesie oddolnego tworzenia potencjału
rozwojowego polskiej gospodarki i jego materializacji w postaci przewag konkurencyjnych
opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, odbywających się w ramach systemu wdrażania
Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
2. Monitorowanie krajowych inteligentnych specjalizacji przede wszystkim z punktu widzenia
rozwoju technologicznego i społeczno-gospodarczego kraju i przewidywanych zmian
w gospodarce globalnej.
3. Poprawa efektywności działań administracji publicznej w zakresie polityki innowacyjności
w oparciu o krajowe i zagraniczne doświadczenia członków Obserwatorium w prowadzeniu
działań o charakterze innowacyjnym. Dokonywana przez nich analiza i ocena rozwiązań i praktyk
funkcjonujących w różnych krajach priorytetyzujących obszary wsparcia innowacji ma umożliwić
pełniejsze korzystanie z doświadczeń tych krajów (zarówno na poziomie budowania strategii,
jak i jej wdrażania).
II.

Zadania do realizacji

1. OG, stanowiąc ważny element systemu wczesnego ostrzegania, sygnalizuje niewłaściwe
ukierunkowanie w zakresie trendów technologicznych i rynkowych, i rekomenduje działania
korygujące.
2. OG prowadzi dyskusję, formułuje opinie i wnioski na temat potencjału konkurencyjnego
i społecznego znaczenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych zapisanych w krajowych
inteligentnych specjalizacjach opierając się na swym doświadczeniu międzynarodowym oraz
posiłkując się szczegółowymi opisami krajowych inteligentnych specjalizacji i wizjami
rozwojowymi opracowanymi przez powołane Grupy Robocze ds. kis. Wysuwa na tej podstawie
propozycje modyfikacji specjalizacji (w tym opisów), które będą przekazywane odpowiednim
Grupom Roboczym ds. kis.
3. OG uczestniczy w wytyczaniu przyszłych kierunków rozwoju gospodarki napędzanej innowacjami
poprzez:
a) opiniowanie i doradzanie w kwestii nowatorskości i siły rynkowej projektów innowacyjnych
wyłaniających się w procesie przedsiębiorczego odkrywania w ramach tworzonych smart
labów w oparciu o znajomość rynku krajowego i globalnego oraz plany rozwoju technologii
w poszczególnych obszarach (tzw. business-technology roadmaps), przygotowywane przez
ekspertów branżowych,
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b) wskazanie na rozwijane w Polsce innowacyjne rozwiązania przełomowe już
skomercjalizowane lub posiadające duży potencjał rynkowy, a nieujęte w istniejących
krajowych inteligentach specjalizacjach na potrzeby procesu monitorowania i aktualizacji listy
priorytetów w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
III.

Zasady wyboru członków

1. Obserwatorium Gospodarcze tworzy grono osobistości wybieranych i zapraszanych przez Komitet
Sterujący. Są to eksperci z różnych branż i organizacji odznaczający się wybitną wiedzą
i osiągnięciami, realizujący wizje zmieniające rzeczywistość na lepszą. Wizja to dotyczy rozwoju
poszczególnych rozwiązań, trendów technologicznych w danej branży czy modeli biznesowych,
niezależnie od charakteru udziału wizjonera w jej realizacji. Dlatego grono to tworzą wynalazcyinnowatorzy, menadżerowie lub właściciele przedsiębiorstw, przedstawiciele instytucji otoczenia
biznesu, aniołowie biznesu i inni fundatorzy i mentorzy nowatorskich pomysłów.
2. Powoływanie członków OG ma charakter ciągły, a jego skład może podlegać zmianom. Zarówno
pierwotny skład OG, jak i zmiany osobowe dokonywane w późniejszym okresie, podlegają
akceptacji Komitetu Sterującego.
3. Liczebność OG nie powinna przekraczać 20-25 osób, tak, aby prace przebiegały sprawnie,
a dyskusja była możliwie dogłębna i twórcza.
IV.

Organizacja pracy

1. Podstawową formą aktywności OG są cykliczne spotkania, które odbywają się dwa razy do roku.
2. Pracami OG kieruje Przewodniczący wybrany przez członków OG podczas pierwszego
posiedzenia.
3. Między regularnymi posiedzeniami OG mogą odbywać się spotkania specjalne poświęcone
tematom szczegółowym zwoływane na prośbę co najmniej trzech członków OG. Odpowiedni
wniosek powinien zostać skierowany do Przewodniczącego Obserwatorium i Przewodniczącego
Komitetu Sterującego. Przywilej zwoływania posiedzeń specjalnych posiada też Przewodniczący
Komitetu Sterującego.
4. Logistyczno-administracyjna obsługa posiedzeń (w tym protokół z posiedzenia) oraz inne sprawy
organizacyjne związane z funkcjonowaniem OG leżą po stronie Komitetu Sterującego.
5. Brak zaangażowania w prace OG, w tym dwukrotna nieobecność członka na spotkaniach w ciągu
jednego roku, jest podstawą do wykluczenia z grona OG.
6. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy nie jest możliwy udział członka OG, w posiedzeniu może
uczestniczyć w charakterze zastępcy osoba oddelegowana przez tego członka.
7. Obserwacje i opinie poszczególnych członków OG mogą być przekazywane również w postaci
indywidualnych uwag i komentarzy kierowanych do Komitetu Sterującego w dowolnym
momencie, niezależnie od harmonogramu spotkań.
8. OG jest ciałem społecznym, co oznacza, że zarówno przynależność do niego, jak i wykonywanie
określonych zadań z tym związanych mają charakter honorowy.
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