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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 734/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 16 czerwca 2015 r. 
 

Regulamin naboru i prac Grup Roboczych ds. małopolskich 
inteligentnych specjalizacji (GR ds. MIS) 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

 

1. Grupy Robocze wspólnie z Małopolską Radą Innowacji stanowią główny element kontynuacji 
procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionie. 

2. Grupy Robocze stanowią platformę, w ramach której proces przedsiębiorczego odkrywania 
odbywa się w sposób ciągły w oparciu o zinstytucjonalizowany i elastyczny system angażujący 
wszystkich niezbędnych interesariuszy, w szczególności przedsiębiorców. 

3. Spotkania GR stanowią forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń przedsiębiorców, 
partnerów z otoczenia biznesu i nauki, twórców i użytkowników innowacji funkcjonujących  
w obszarze przedsięwzięć realizowanych w ramach danej inteligentnej specjalizacji, określonej  
w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 
II. Cele Grupy Roboczej 

§ 2. 
 

1. Wsparcie doradcze, rekomendacyjne i monitoringowe dla Zarządu Województwa Małopolskiego  
i Małopolskiej Rady Innowacji w zakresie tworzenia definicji i zarządzania małopolskimi 
inteligentnymi specjalizacjami. 

2. Zwiększanie efektywności działań podejmowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego  
i Małopolską Radę Innowacji w zakresie rozwoju innowacyjności regionu, w szczególności 
przedsiębiorstw. 
 

III. Zadania do realizacji 
§ 3. 

 

1. Przygotowanie szczegółowego opisu określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji 
uwzględnianego przy ocenie, czy wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie B+R+I mieści się  
w ramach inteligentnej specjalizacji. 

2. Określenie wizji rozwojowej, zastosowań technologicznych i mierzalnych oczekiwanych efektów 
działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji. 

3. Przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także 
formułowanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji. 

4. Identyfikowanie barier, zagrożeń dla rozwoju danej specjalizacji (w kontekście społeczno- 
gospodarczym, a także proceduralnym). 

5. Recenzja wyników badań zlecanych w ramach monitoringu inteligentnych specjalizacji  
oraz monitoringu i ewaluacji RSI WM 2014-2020; 

6. Dostarczanie Zarządowi Województwa oraz Małopolskiej Radzie Innowacji rekomendacji  
o charakterze operacyjnym, w oparciu o wnioski z badania potrzeb przedsiębiorstw oraz efektów 
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wdrażania instrumentów wsparcia, w tym programów operacyjnych: krajowego i regionalnego; 

7. Animowanie współpracy cross-sektorowej przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi, 
otoczeniem biznesu i partnerami społecznymi w celu oddolnego i konkurencyjnego badania potrzeb 
przedsiębiorstw, przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów prowadzonych przez 
jednostki naukowe oraz konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami (w których liderem jest 
jednostka naukowa) – m.in. w odpowiedzi na konkursy dedykowane regionalnym agendom 
badawczym (ogłaszane w ramach programu krajowego), a także w celu poszukiwania nowych 
obszarów przewagi konkurencyjnej regionu, które mogą rozwinąć, uzupełnić lub zastąpić obecne 
inteligentne specjalizacje. 

 
IV. Regulamin naboru do Grup Roboczych  

ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji (GR ds. MIS) 
§ 4. 

 

1. Każda GR składa się z maksimum 20 członków, spośród których reprezentanci przedsiębiorstw 
stanowią co najmniej 50%. W skład GR wchodzą przedstawiciele:  

 przedsiębiorstw (max. 10 członków),  

 jednostek naukowych (max. 4 członków) 

 instytucji otoczenia biznesu (max. 3 członków), 

 innych interesariuszy (max. 2 członków), 

 administracji samorządowej (max. 1 członek). 

2. Procedura wyboru członków GR ma charakter otwartego naboru i obejmuje: 

 umieszczenie informacji na temat naboru do GR na  stronie internetowej Województwa 

Małopolskiego; 

 złożenie aplikacji przez osoby zainteresowane udziałem w pracach GR (z wykorzystaniem 

wzoru formularza zawierającego informację o doświadczeniu zawodowym  

oraz o prowadzonej działalności gospodarczej/naukowo-badawczej lub doświadczeniu 

biznesowym/ okołobiznesowym i społecznym w ramach wskazanej inteligentnej 

specjalizacji). Wzór formularza przygotowywany jest przez Województwo Małopolskie; 

 rozpatrzenie aplikacji oraz przedłożenie proponowanego składu GR Zarządowi Województwa 

Małopolskiego. 

3. Skład osobowy każdej GR zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa 

Małopolskiego może wskazać kandydatów do pracy w GR z pominięciem otwartego naboru,  

o którym mowa w ust. 2. 

4. Pracami GR kieruje Koordynator wybierany przez Zarząd Województwa Małopolskiego spośród 

członków danej GR.  

5. Członek GR występuje w roli przedstawiciela delegującego podmiotu. 

6. Skład GR może ulegać zmianie m.in. w zależności od modyfikacji tematycznej danej specjalizacji. 

7. Skład GR może być zmieniany decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego. 
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V. Regulamin pracy Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji  
(GR ds. MIS) 

§ 5. 
 

1. Grupy Robocze ściśle współpracują z Małopolską Radą Innowacji.  

2. GR przedkłada Małopolskiej Radzie Innowacji wypracowane rekomendacje, propozycje.  
Propozycje GR wraz z rekomendacjami MRI przedstawiane są Zarządowi Województwa. 

3. GR formułuje wnioski dotyczące realizacji MIS, funkcjonowania GR oraz zmian w obszarze 
prowadzonej polityki innowacyjności. 

4. Koordynator GR opracowuje cykliczne, kwartalne informacje, podsumowujące prace GR  
wskazujące efekty wdrażania danej specjalizacji. 

5. Za organizację i funkcjonowanie GR odpowiada Koordynator GR. Koordynator otrzymuje w tym 
względzie wsparcie ze strony Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 

6. Posiedzenia GR odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

7. W pracach GR mogą uczestniczyć osoby zainteresowane w charakterze Obserwatorów  
na zaproszenie Koordynatora GR lub na wniosek członka GR. 

8. Koordynatorzy GR mogą organizować dodatkowe, nieformalne zespoły ad hoc w ramach 
istniejących i wyłaniających się inteligentnych specjalizacji. Na wniosek Koordynatora GR lub członka 
GR możliwa jest organizacja wspólnych posiedzeń Grup Roboczych, stymulujących współpracę  
cross-sekorową. 

9. Udział interesariuszy w pracach GR nie uniemożliwia realizacji przez nich projektów oraz ubiegania 
się o wsparcie finansowe w ramach funduszy strukturalnych przeznaczonych na wsparcie obszarów 
inteligentnej specjalizacji. Zapewnienie udziału podmiotów bezpośrednio zaangażowanych  
w realizację innowacyjnych przedsięwzięć pozwoli lepiej ukierunkować działania, koncentrując 
wsparcie na obszary o najwyższym potencjale ekonomicznym dla regionalnej gospodarki  
oraz przyczyni się do zapewnienia ciągłości procesu przedsiębiorczego odkrywania. 

 
 

VI. Postanowienia końcowe 
§ 6 

 

1. Udział w pracach GR oznacza akceptację zapisów Regulaminu. 

 


