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WPROWADZENIE 

Literatura światowa ostatnich lat mocno eksponuje regionalny wymiar procesów 
innowacyjnych. Region przestaje być postrzegany już tylko jako miejsce lokalizacji dzia-
łalności gospodarczej, rozpatrywany w klasycznych teoriach w kategoriach kosztów 
transportu, ziemi czy siły roboczej. Region interpretowany jest jako inkubator innowacji 
oraz niezbędny element dla zaistnienia procesów absorpcji i dyfuzji innowacji. Staje się 
on fundamentalną płaszczyzną organizacji gospodarki, miejscem tworzenia wiedzy  
i innowacji oraz zdolności technologicznych podmiotów. Powszechnie uznaje się, że moż-
liwości wykreowania innowacji we współczesnej gospodarce, nie zależą już tylko od 
zdolności indywidualnego przedsiębiorstwa, lecz od sieciowo zorganizowanego systemu, 
który ma bardziej regionalny niż branżowy charakter.1

Równocześnie od ponad kilkunastu lat obserwujemy sukcesywną marginalizację 
gospodarki europejskiej względem największych potęg światowych, jakimi są gospodarki 
Stanów Zjednoczonych, Japonii czy Chin. Próbą przeciwdziałania tym zjawiskom było 
przygotowanie długookresowego programu reform i zmian strukturalnych dla Europy, 
popularnie nazywanego Strategią Lizbońską. Przyjęty na szczycie przywódców państw UE 
w marcu 2000 r. w Lizbonie dokument, zakłada stworzenie na obszarze UE do końca 
2010 roku najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki światowej, opartej na 
wiedzy, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewniającej spójność spo-
łeczną.  

Wymaganiom współczesnej gospodarki mogą sprostać jedynie regiony zdolne 
do tworzenia proinnowacyjnych zasobów i postaw, budowania innowacyjnego środowi-
ska oraz mechanizmów adaptacji i uczenia się. Szansę na wypracowanie i utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej posiadają jedynie te regiony, w których następuje dynamiczny  

                                                     
 

1  Zob. m.in.: I. Pietrzyk: Paradygmat rozwoju terytorialnego, [w:], C. Kosiedowski (red.): Gospo-
darka i polityka regionalna okresu transformacji, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, Toruń 2001, s. 55-66; T. Parteka (red.): Regionalistyka wobec nowych wyzwań. Ku regionom 
ładu, wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, Biuletyn KPZK PAN z. 200, Warszawa, 2002;  
A. Jewtuchowicz: Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkie-
go, Łódź 2005; Gaczek W. M. (red.): Innowacje w rozwoju regionu, Wyd. Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2005. 
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i ustawiczny rozwój zdolności innowacyjnych oraz zachodzą współzależne procesy adap-
tacji, kreacji i uczenia się, tak indywidualnego, jak i zbiorowego. 

Zaistnienie tych procesów w regionie wymaga jednak wsparcia władz publicz-
nych. Pełnią one w tym procesie rolę inicjatora i koordynatora proinnowacyjnych postaw 
i działańróżnorodnych aktorów regionalnych. Podstawowym instrumentem budowania 
zdolności innowacyjnych regionu jest regionalna strategia innowacji. Jest to trwały  
i uznany instrument polityki innowacyjnej w krajach wysoko rozwiniętych. W Europie 
regionalne strategie innowacji funkcjonują już w ponad 150 regionach. Regionalne stra-
tegie innowacji (RIS) interpretowane są jako narzędzie kształtowania polityki innowacyj-
nej oraz budowania efektywnego systemu wspierania innowacyjności w regionie. Są one 
fundamentem kreowania współpracy i partnerstwa wszystkich aktorów regionalnych 
tworzących i wspomagających przebieg procesów innowacyjnych. RIS są podstawą bu-
dowania sprawnych regionalnych systemów innowacji, a przede wszystkim podstawą do 
korzystania ze środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na działania 
o charakterze innowacyjnym.  

STAN REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACJI W POLSCE 

Regionalne strategie innowacji są w Polsce nowym narzędziem kształtowania 
procesów innowacji na poziomie regionu. W latach 2000-2005, 15 regionów Polski opra-
cowało Regionalne Strategie Innowacji (RSI). W ramach 5 Programu Ramowego Unii 
Europejskiej (Promocja Innowacji oraz Wsparcia Uczestnictwa Małych i Średnich Przed-
siębiorstw) przygotowano pięć regionalnych strategii innowacji dla województw: opol-
skiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.  
W dziesięciu kolejnych regionach RIS zostały opracowane przy pomocy środków finan-
sowych z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Są to województwa: dolnośląskie, kujaw-
sko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, po-
morskie i świętokrzyskie. Tak więc od 2005 roku 15 polskich regionów posiada regional-
ne strategie innowacji. Trwają obecnie prace nad przygotowaniem regionalnej strategii 
innowacji dla województwa mazowieckiego, regionu o największych zdolnościach inno-
wacyjnych w Polsce. Proces ten zakończy się w 2007 roku. Wówczas wszystkie 16 woje-
wództw będzie posiadało regionalne strategie innowacji. 

Proces budowy RSI stworzył bezprecedensową w Polsce sytuację, w której zja-
wisko innowacyjności i procesy z nim związane stały się przedmiotem szerokiej dyskusji 
na poziomie regionalnym. Przeprowadzono liczne analizy potencjału innowacyjnego 
regionów, powołano zespoły badawcze zobligowane do określenia stanu innowacyjności 
sfery nauki, przedsiębiorczości i otoczenia biznesu, dokonano szeregu analiz i badań 
będących podstawą do określenia celów polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym. 
Podjęto próby poszukiwania regionalnego konsensus oraz budowania relacji partnerstwa 
i współpracy na rzecz budowania zdolności innowacyjnych regionu. Dokonano pierwsze-
go kroku w stronę budowania regionalnych systemów innowacji w Polsce. 
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OCENA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACJI 

Regionalne strategie innowacji ogniskujące w sobie trzy wymiary (ujęcia pro-
blemowe): są to plany o charakterze strategicznym (1), zorientowane wokół problemu 
innowacyjności (2), opracowywane w ujęciu regionalnym (3). Inaczej mówiąc, w regio-
nalnych strategiach innowacji mamy do czynienia ze strategicznym podejściem do kształ-
towania rozwoju, skoncentrowanym wokół szeroko definiowanego problemu innowacyj-
ności, interpretowanego w skali regionalnej. Uwzględniając ten trojaki wymiar regional-
nych strategii innowacji dokonano ich analizy i oceny, a w konsekwencji postawiono trzy 
następujące tezy2: 

 z punktu widzenia logiki i natury procesów innowacyjnych zachodzących we współ-
czesnej gospodarce - regionalne strategie innowacji prezentują zintegrowane podej-
ście do wzmacniania procesów innowacyjnych, 

 z punktu widzenia strategicznego wyboru i spojrzenia na kształtowanie rozwoju re-
gionu - regionalne strategie innowacji są „mało strategiczne”, 

 z punktu widzenia regionalnego charakteru, terytorialnego spojrzenia na kształtowa-
nie procesów innowacyjnych - regionalne strategie innowacji są „a terytorialne”. 

Dokonana ocena, to ogólny i dominujący obraz polskich regionalnych strategii 
innowacji. Jednak w indywidualnym spojrzeniu, ocena ta kształtuje się bardzo różnorod-
nie. Wśród 15 RIS, znajdują się zarówno dokumenty dobre, jak i bardzo słabe we 
wszystkich trzech elementach składowych tej oceny.3

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO WZMACNIANIA PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

Innowacja we współczesnej gospodarce jest kategorią złożoną, współzależną  
i dynamiczną. Jej tworzenie bazuje na relacjach sieciowych, skumulowanej i niepowta-
rzalnej wiedzy oraz mechanizmach synergii. Możliwości innowacyjne poszczególnych 
podmiotów regionalnych są pochodną zdolności innowacyjnych regionów, które z kolei 
uwarunkowane są przez szeregu czynników o charakterze społecznym, kulturowym, 
gospodarczym i organizacyjnym.  

Interpretacja innowacji oraz spojrzenie na proces budowania zdolności innowa-
cyjnych regionów w większości strategii ma charakter kompleksowy. Dominuje w nich 
zintegrowane postrzeganie procesu tworzenia, absorpcji i rozprzestrzeniania się innowa-
cji. Strategie koncentrują swoją uwagę na wzmocnieniu innowacyjności wszystkich pod-
miotów uczestniczących w tworzeniu regionalnego systemu innowacji – podmiotów go-

                                                     
 

2  Szersza analiza i ocena regionalnych strategii innowacji znajduje się [w:] A. Nowakowska: Sukce-
sy i porażki polskich regionalnych strategii innowacji, [w:] A. Jewtuchowicz (red.): Region w go-
spodarce opartej na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006. 

3  Regionalne strategie innowacji są przedmiotem kilku już istniejących analiz. Są to m.in. oceny 
przygotowane dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy Ministerstwa Gospo-
darki. Analizy te mają jednak inny charakter i prowadzone są z innych punktów widzenia. 
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spodarczych, sektora B+R, wyższych uczelni, otoczenia instytucjonalnego i finansowego 
ułatwiającego generowanie innowacji i transfer technologii oraz wspomagającego prze-
bieg procesów innowacyjnych w gospodarce.  

Szczególnie mocne eksponowana jest konieczność budowania zasobów ludz-
kich, tworzenia relacji sieciowych oraz wzmacniania potencjału wiedzy. Strategie podkre-
ślają potrzebę budowania trwałego partnerstwa i współpracy, wzmocnienie działań  
w zakresie tworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju innowacji oraz potrzebę 
dynamizacji rozwoju otoczenia instytucjonalnego. Dominuje w nich kompleksowe spoj-
rzenie na rozwój procesów innowacyjnych w regionie przez pryzmat różnorodnych pro-
blemów, podmiotów i działań. Poprzez wieloaspektowe spojrzenie na naturę i charakter 
rozwoju innowacji we współczesnej gospodarce podjęto próbę holistycznego i zintegro-
wanego spojrzenia na rozwój zdolności innowacyjnych regionów. 

„STRATEGICZNOŚĆ” POLSKICH REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACJI  

Jedną z podstawowych cech strategicznego spojrzenia na rozwój terytorium jest 
eksponowanie interakcji zachodzących pomiędzy jednostką terytorialną a jego otocze-
niem. Problem ten w sposób szczególny widoczny jest w procesach generowania i ab-
sorpcji innowacji. Są one wypadkową interakcji zachodzących pomiędzy różnymi podmio-
tami (wewnętrznymi i zewnętrznymi), w dużym stopniu zależą od otwartości systemu 
regionalnego i sieci powiązań (wewnętrznych i zewnętrznych). Natura rozwoju procesów 
innowacyjnych w globalnej gospodarce mocno uwypukla postrzeganie ich w szerszym niż 
tylko regionalnym kontekście.  

W podejściu strategicznym zastosowanym w większości regionalnych strategii 
innowacji występuje brak szerokiego i horyzontalnego spojrzenia na procesy innowacyj-
ne zachodzące w regionie, umiejscowienia i wpisanie ich w procesy o zasięgu krajowym  
i międzynarodowym. Polskie regionalne strategie innowacji zakładają budowanie zdolno-
ści innowacyjnych regionów niemalże tylko i wyłącznie na bazie wewnętrznego potencja-
łu, pomijając zewnętrzne powiązania i interakcje zachodzące pomiędzy różnymi podmio-
tami i procesami. Innowacyjność regionu, jej potencjał i mechanizmy rozwoju, są wyizo-
lowane ze swojego środowiska. Region i rozwój innowacyjności traktowany jest jako 
zamknięta w granicach administracyjnych i samowystarczalna struktura społeczno-
gospodarcza. Regionalne strategie innowacji bardzo słabo uwzględniają oddziaływanie 
zewnętrznego otoczenia, tak o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym (czy global-
nym).  

Cechą charakterystyczną prezentowanych strategii rozwoju jest również mało 
wyraźnie zarysowany wybór strategiczny, mało „ostre” spojrzenie na wybór priorytetów 
w rozwoju innowacyjności regionu. Strategie te bardzo szeroko interpretują obszary 
strategiczne, a w wielu dokumentach niemalże wszystkie sfery aktywności proinnowacyj-
nej uznawane są za priorytetowe. Powoduje to, że plany te zatracają swój strategiczny 
charakter, na rzecz „mglistego” i uniwersalnego spojrzenia na rozwój zdolności innowa-
cyjnych regionu. 
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ATERYTORIALNOŚĆ POLSKICH REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACJI  

Istnienie potencjału proinnowacyjnego w regionie jest warunkiem koniecznym, 
ale nie wystarczającym dla budowania zdolności innowacyjnych regionów. Regionalny 
charakter nie ogranicza się jedynie do oceny potencjału innowacyjnego w ramach granic 
administracyjnych danego regionu (województwa). O regionalności decydują przede 
wszystkim mechanizmy i procesu rozwoju charakterystyczne dla danego terytorium. 
Każdy region cechuje się własnymi mechanizmami rozwoju innowacji, indywidualnymi 
mechanizmami edukacji i adaptacji regionalnych podmiotów, własnym środowiskiem 
innowacji, umiejętnościami komunikowania się i budowania relacji sieciowych.  

Inaczej mówiąc zdolności innowacyjne tworzone są przez regionalny potencjał 
oraz specyficzne dla każdej struktury przestrzennej umiejętności generowania, absorpcji  
i rozprzestrzeniania innowacji. Odmiennie rozwija się sfera innowacyjności w regionach  
z silnym i dominującym ośrodkiem metropolitalnym, inaczej w regionach typowo rolni-
czych, jeszcze inaczej w regionach o polifunkcyjnej strukturze. Inne mechanizmy rozwo-
ju procesów innowacyjnych obserwujemy w regionach z dominującym znaczeniem du-
żych, międzynarodowych podmiotów gospodarczych, inne w przypadku gospodarki  
z rozwiniętym sektorem MŚP.4 To właśnie współistnienie niepowtarzalnego potencjału 
innowacyjnego wraz z indywidualnymi regionalnymi mechanizmami tworzy istotę regio-
nalnego systemu innowacji.  

Polskie regionalne strategie innowacji prezentują „a terytorialne” spojrzenie na 
procesy rozwoju innowacji. Ten nie terytorialny charakter występuje zarówno w etapie 
analityczno-diagnostycznym, jak i planowania strategicznego. W większości strategii nie 
udało się wydobyć specyficznych i niepowtarzalnych cech regionów, ich niepowtarzalne-
go potencjału innowacyjnego. Przeprowadzone diagnozy i analizy najczęściej wskazują 
na typowe i powszechnie występujące uwarunkowania rozwoju innowacyjności i ograni-
czają się jedynie do eksponowania zróżnicowań potencjału innowacyjnego w ujęciu 
regionalnym, co nie oznacza automatycznie regionalnego charakteru.  

Większość strategii nie identyfikuje także regionalnych mechanizmów rozwoju, 
specyficznych procesów i interakcji zachodzących w przestrzeni regionalnej. Ignorują nie 
tylko fakt, że każda struktura regionalna ma specyficzny potencjał innowacyjny,  
ale przede wszystkim odrębne i wyjątkowe mechanizmach rozwoju. Regionalne strategie 
innowacji nie pokazują regionalnych mechanizmów tworzenia, absorpcji i rozprzestrze-
niania się innowacji - mechanizmów indywidualnych dla każdego regionu. 

Rozwój zdolności innowacyjnych regionu, zaprezentowany w strategiach, bazuje 
na uruchomieniu wewnętrznego potencjału innowacyjnego i zbudowaniu endogenicznych 
zasobów regionu. Ten, bez wątpienia, uzasadniony punkt widzenia jest jednakże nad-

                                                     
 

4  Zob. m.in. P. Cooke, G. Schienstock: Structural competitiveness and learning regions, Enterprise 
and Innovation Management Studies, Vol. 1., No 3/2000, s. 265-280; T.G. Bunnell, N.M. Coe: 
Spaces and scales of innovation, Progress in Human Geography, 25/2001, s. 569-589. 
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mierne przeakcentowany i doprowadził do zignorowania krajowego i międzynarodowego 
otoczenia w budowaniu procesów innowacyjnych.  

Pozostaje bowiem wrażenie, że rozwój zdolności innowacyjnych polskich regio-
nów zależy wyłącznie od wewnętrznego potencjału, zaś zewnętrzne uwarunkowania nie 
mają większego znaczenia. W rzeczywistości jednak bywa inaczej, w szczególnie w przy-
padku słabych regionalnych systemów innowacji. Są one w dużej mierze uzależnione od 
zasilania zewnętrznego, a otoczenie, w którym funkcjonują ma istotny, często dominują-
cy wpływ, na ich rozwój. Polskie regiony posiadają zbyt słaby własny potencjał i aktyw-
ność innowacyjną by móc stosować strategię izolacji i bazować tylko i wyłącznie na we-
wnętrznych zasobach. Powszechny w strategiach brak terytorialnego spojrzenie na roz-
wój innowacyjności gospodarki powoduje że powstały raczej wojewódzkie niż regionalne 
strategie innowacji.5  

OD REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACJI DO BUDOWANIA REGIONALNYCH 
SYSTEMÓW INNOWACJI - PODSUMOWANIE 

Regionalna polityka innowacyjna w Polsce jest stosunkowo nowym obszarem 
aktywności władz publicznych. Budowanie zdolności innowacyjnych gospodarki regional-
nej postrzegane było w ostatnich latach przez większość władz regionalnych jako drugo-
rzędny problem i obszar interwencji. W polityce regionalnej problem ten był marginali-
zowany i zawsze ustępował miejsca zagadnieniom rynku pracy, wyposażenia w infra-
strukturę techniczną czy problemom ochrony środowiska. 

Zbudowanie regionalnych strategii innowacji było bez wątpienia pierwszym  
i bardzo ważnym krokiem w stronę tworzenia regionalnych systemów innowacji.  
Był to pierwszym etap i przyczynek do zwrócenia uwagi oraz ożywionej dyskusji nad 
innowacyjnością i konkurencyjnością polskich regionów. Proces budowania regionalnych 
strategii innowacji zaowocował zwiększeniem zrozumienia procesów innowacyjnych 
zachodzących w regionie oraz potrzeby wspólnego działania w tym zakresie. Podjęto 
próbę integracji regionalnego środowiska i poszukiwanie konsensusu wśród podmiotów 
kształtujących procesy innowacyjne. Dokonano pierwszej kompleksowej inwentaryzacji 
potencjału innowacyjnego regionów, zgromadzono szeroką informację o potencjale  
i działaniach proinnowacyjnych realizowanych w regionie. 

Sens budowania RIS istnieje wtedy, gdy wykorzystywane są one do bieżącego 
zarządzania procesami społeczno-gospodaczymi, gdy stają się podstawą koordynacji 
działań i zachowań regionalnych podmiotów kształtujących procesy innowacyjne. Inaczej 
mówiąc, sens opracowania RIS istnieje wtedy gdy będą one realizowane. W większości 
województw, na mocy stosownych uchwał sejmików samorządowych, strategie zostały 

                                                     
 

5  Pozbawienie strategii regionalnego charakteru może być konsekwencją składu zespołów opraco-
wujących te dokumenty. Zespoły te były zdominowane przez środowiska politechniczne, osoby  
o technicznym wykształceniu, pozbawione (lub mały udział) ekonomistów, a regionalistów  
w szczególności. 
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przyjęte do realizacji i stały się w ten sposób podstawowym instrumentem realizacji 
polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym. Jednak w wielu regionach dokumenty  
te są nie „zakorzenione” w strategiach rozwoju województw i w innych regionalnych 
planach strategicznych. Ponadto, w strukturach administracyjnych regionów nie powoła-
no jednostek odpowiedzialnej za realizację RIS. Skutkuje to brakiem spójności i komple-
mentarności celów strategicznych, ale także podejmowanych działań. Regionalne strate-
gie innowacji są więc wyizolowane ze strategicznego systemu zarządzania regionem. 

Proces implementacji regionalnych strategii innowacji przebiega z różnym nasi-
leniem w poszczególnych regionach. Są regiony, w których wdrażanie rozpoczęło się 
bezpośrednio po zakończeniu procesu ich budowy, ale równocześnie istnieją regiony,  
w których stworzenie i uchwalenie strategii było jednorazowym działaniem i końcowym 
sukcesem. W tych regionach budowanie regionalnego systemu innowacji przebiega  
w sposób nieskoordynowany. Regionalne strategie innowacji stały się jedynie podstawą 
do ubiegania się o zewnętrzną pomoc finansową przy realizacji indywidualnych projek-
tów sprzyjających raczej tworzeniu odizolowanych i ulotnych działań proinnowacyjnych 
niż budowaniu trwałego i spójnego regionalnego systemu innowacji.  

Polska regionalna polityka innowacyjna jest w fazie „raczkującej”. Brak wiedzy  
i doświadczeń w tym zakresie, słabo rozwinięta infrastruktura instytucjonalna oraz ogra-
niczone możliwości finansowe są ogromnym problemem i wyzwaniem w kształtowaniu 
regionalnych systemów innowacji. Implementacji RIS wciąż towarzyszy niska świado-
mość innowacyjna, szczególnie wśród władz publicznych oraz powszechnie występujący 
brak współpracy i zaufania wśród podmiotów regionalnych. Dlatego tez regionalna poli-
tyka innowacyjna wymaga wzmocnienia i pogłębienia, a przede wszystkim stworzenia 
ram systemowych dla wykorzystania możliwości, jakie niesie integracja europejska. 

REGIONAL INNOVATION STRATEGIES IN POLAND –  
FIRST EXPERIENCES AND VALUATIONS 

Regional innovation strategies (RISs) are interpreted as a basic tool of shaping 
innovation policy at the regional level. They aim at building effective regional systems  
of innovation and well functioning systems of supporting innovation in the region. 

In well developed countries, regional innovation strategies are constant and ap-
proved tool of innovation policy. In Europe, they function in more than 150 regions, 
being a groundwork for applying for resources on innovation policy from structural funds 
and Cohesion Fund. Since 2005, also 15 Polish regions have regional innovation strate-
gies. They were prepared as a part of European Fifth Framework Programme as well as 
with usage of resources from Ministry of Scientific Research and Information Technol-
ogy. 
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The process of building regional innovation strategies was a contribution to de-

bate about innovativeness and competitiveness of Polish regions. From this point  
of view, it was an important stage of stimulating and building regional innovative aware-
ness. 

This article is a voice in discussion and also appraisal of the effects of regional 
innovation strategies. It evaluates this documents from the point of view of innovation 
processes’ logic, strategic choices an regional character (territorial scope in shaping 
innovation processes). 

Translated by Aleksandra Nowakowska 
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