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Liderzy ISP
o Liderzy ISP to oddolna inicjatywa, zaproponowana przez samych
sygnatariuszy ISP, celem zapewnienia wsparcia merytorycznego
i organizacyjnego w codziennym funkcjonowaniu każdej ze
specjalizacji.

o Od 20 grudnia 2019 r. do 31 października 2021 r. 3 podmioty
realizowały działania na rzecz wsparcia pomorskich inteligentnych
specjalizacji. Były to: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
(Inkubator STARTER) – Lider ISP 1, Fundacja Interizon – Lider ISP 2 oraz
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – Lider ISP 3 i ISP 4.

Realizacja działań na rzecz rozwoju ISP 3
Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w
budownictwie
Najważniejsze podjęte działania – zestawienie sumaryczne dla ISP 3:

Opis zmian i dynamiki rozwoju ISP 3 w wyniku realizowanych prac:

o 7 spotkań z Radą ISP.
o 16 specjalistycznych spotkań tematycznych.
o 4 grupy robocze: Budownictwo niskoenergetyczne, Wyspy
energetyczne, Cyfryzacja gospodarki energetycznej, Lokalne
ciepłownictwo.
o 23 nowych Sygnatariuszy.

o Podjęto
próbę
zweryfikowania
priorytetowych
kierunków
badawczych ISP 3 do obecnych uwarunkowań – do dyskusji w tym
obszarze zaproszono członków Rady, Sygnatariuszy oraz ekspertów.
o Do dnia 31.10.2021 r. do Partnerstwa ISP 3 dołączyły kolejne 23
podmioty, dając ogólną liczbę 75 Sygnatariuszy ISP 3. Trzon ten grupy
stanowią przedsiębiorstwa: 53 podmioty.
o Wnioski z kontaktów z Sygnatariuszami, dotyczące barier w realizacji
prac B+R wskazują na niewystarczające zachęty adresowane do
firm.
o Spadek dynamiki inwestycji w sektorze prywatnym ze względu na
niedoskonale przepisy w zakresie prawa energetycznego i ustawy
OZE oraz niepewności co do stabilności systemu podatkowego.

Realizacja działań na rzecz rozwoju ISP 3
Rekomendacje w zakresie dalszego wsparcia ISP 3:

Przykłady dobrych praktyk przydatnych z perspektywy dalszego
rozwoju ISP 3:

o Współpraca pomiędzy sektorami nauka-edukacja-biznes.
o Rozwój kompetencji zarządczych w ramach inicjatyw klastrowych
np. poprzez szkolenia dla kadry zarządzającej.
o Konieczność wsparcia projektów wdrożeniowych z komponentem
B+R.
o Działalność inteligentnych specjalizacji powinna być bliżej
powiązana z regionalnymi instrumentami wsparcia eksportu,
w ramach nowej edycji Brokera Eksportowego.

o Centrum Obsługi ISP - zastosowanie modelu klastrowego.
o Pomorskie Centrum Informacyjno-Doradcze - służące bieżącemu
gromadzeniu informacji statystycznej oraz informacji istotnych
z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, jak
również zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

o Karlstad University w Varmland (Szwecja) – stanowi przykład
regionalnych działań na rzecz innowacyjności. Ma tam swoją
siedzibę Akademia Inteligentnych Specjalizacji, której celem jest
generowanie badań i rozwój umiejętności w obszarach, które są
istotne dla regionalnej konkurencyjności.
o Wind Energy Network w Rostocku (Niemcy) – skupia podmioty
w branży energetyki wiatrowej, funkcjonuje jako platforma wsparcia
dla łańcuchów dostaw, wzmacniania konkurencyjnej pozycji
regionalnych
przedsiębiorstw
poprzez
lobbing,
networking,
upowszechnianie istotnych informacji oraz reprezentację sieci firm
podczas targów i wydarzeń.
o Małopolska – sklasyfikowana jako jedyny region w Polsce, jako
umiarkowany innowator w Europejskim i Regionalnym Rankingu
Innowacyjności 2021. Istotnym elementem systemu jest tu
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jako instytucja
niezależna od centralnej instytucji statystycznej.

Realizacja działań na rzecz rozwoju ISP 4
ISP 4 Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia
Najważniejsze podjęte działania – zestawienie sumaryczne dla ISP 4:

Opis zmian i dynamiki rozwoju ISP 4 w wyniku realizowanych prac:

o 8 spotkań z Radą ISP.
o 16 specjalistycznych spotkań tematycznych.
o 4 grupy robocze: telemedyczna, diagnostyczna,
i uzdrowiskowa.
o 15 nowych Sygnatariuszy.

o Rozwój przedsiębiorstw w obszarze telemedycyny oraz całej ISP4.
edukacyjna

o Pierwszoplanową rolę odegrała grupa uzdrowiskowa.
o LabControl Systems i Devopsbay zajmowali się opracowaniem
nowoczesnych rozwiązań do diagnostyki schorzeń kręgosłupa wśród
dzieci, co zostało zaprezentowane na debacie podczas Konferencji
Infoshare 2020.
o Grupa telemedyczna na czele z LabControl, Devopsbay i IBMM
złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu „PostureScan”.
o 23 września 2021 r. podczas otwarcia centrum badawczorozwojowego
IBMM
podpisano
list
intencyjny
oficjalnie
uruchamiający Pomorski Klaster Diagnostyczny.

Realizacja działań na rzecz rozwoju ISP 4
Rekomendacje w zakresie dalszego wsparcia ISP 4:

o Wykorzystanie mechanizmu aktualizowanej agendy badawczej
celem szybkiego reagowania w ramach przedsięwzięcia ISP.
o Dedykowany program do budowania partnerstw i konsorcjów
poprzez szkolenia dla kadry zarządzającej (wyjazdy i obserwacja
europejskich liderów klastrowych).

Przykłady dobrych praktyk przydatnych z perspektywy dalszego
rozwoju ISP 4:
o Klaster LifeScience
Kluczowego.
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o MedSilesia to śląska inicjatywa z mocno rozbudowanym centrum
kompetencji oraz platformą sprzedażową i zakupową oraz
rozbudowanym obszarem projektowym.

o Konieczność dalszego poszukiwania liderów tematycznych.
o Wypracowanie dedykowanego mechanizmu informacyjno –
doradczego, pozwalającego dofinansować doradztwo prawne,
księgowe i projektowe grupom roboczym.
o Utworzenie Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego.

o European Cluster Collaboration Platform - europejskie centrum
internetowe dla interesariuszy klastrów oraz referencyjny punkt
kompleksowej obsługi dla interesariuszy z krajów trzecich, mającym
na celu nawiązanie partnerstw z europejskimi odpowiednikami.
o Mondragon (Kraj Basków, Hiszpania) – przyciągają fundusze
przedsiębiorstw. Stwarzają przestrzeń do współpracy przedsiębiorstw
z instytucjami naukowymi, wspierają mobilność pracowników między
tymi rodzajami instytucji oraz działalność patentową.
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