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Wprowadzenie

Inspiracją do napisania tego podręcznika była długotrwała, owocna współpraca między Wspólnym Centrum 
Badawczym (JRC), Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO), a także innymi służbami 
Komisji oraz Komitetem Regionów (KR) i władzami lokalnymi i regionalnymi państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

Misją Wspólnego Centrum Badawczego, będącego służbą naukową Komisji Europejskiej odpowiedzialną za 
gromadzenie wiedzy, jest dostarczanie niezależnych dowodów w celu wspierania polityk UE przez cały cykl 
ich realizacji. Praca centrum ma bezpośredni wpływ na życie obywateli, ponieważ wyniki badań naukowych 
przyczyniają się między innymi do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska, bezpieczeństwa 
dostaw energii, mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów. Współpracując z dyrekcjami generalnymi ds. polityki, centrum zajmuje się najważniejszymi 
wyzwaniami społecznymi. JRC przekazuje również fachową wiedzę państwom członkowskim, środowisku 
naukowemu i partnerom międzynarodowym.

Niniejszy podręcznik jest jednym z przykładów dzielenia się istniejącą wiedzą fachową i narzędziami będącymi 
w dyspozycji JRC z władzami regionalnymi i miejskimi w celu wsparcia ich pracy. Podręcznik ten stwarza 
również możliwość zaprezentowania działalności JRC i wsparcia, jakiego udziela obywatelom UE.

Treść podręcznika podzielono na zwięzłe działy skupiające się wokół jednego tematu, zgodnie z następującymi 
obszarami tematycznymi:

I. Inteligentna specjalizacja

II. Badania naukowe i innowacje

III. Energia i transport 

IV. Środowisko

V. Wymiar wieloterytorialny (strategie regionalne, miejskie, makroregionalne)

VI. Zarządzanie kryzysowe i odporność

Zakres wiedzy, informacji i narzędzi jest szeroki, począwszy od baz danych i wskaźników po konkretne wsparcie 
i modele oraz interaktywne narzędzia w wymienionych wyżej obszarach. W każdym dziale przedstawiono 
odpowiedni kontekst, cele i najbardziej prawdopodobnych użytkowników narzędzi, biorąc pod uwagę 
ewentualne potrzeby samorządu terytorialnego. Na przykład, aby uzyskać informacje dotyczące lepszego 
sposobu udzielania zielonych zamówień, należy zapoznać się z działem dotyczącym opracowania kryteriów 
dotyczących zielonych zamówień publicznych. Informacje na temat inteligentnej specjalizacji i szkół wyższych 
znajdują się w dziale „Szkolnictwo wyższe na rzecz inteligentnej specjalizacji”, w którym wyjaśniono rolę 
instytucji szkolnictwa wyższego i ich oddziaływania na podmioty lokalne.

Wszystkie działy mają podobną strukturę, w ramach której zapewniono oparte na dowodach doradztwo 
w zakresie stawienia czoła pewnym wyzwaniom politycznym dzięki wykorzystaniu wielu instrumentów 
i podejść metodycznych opracowanych przez JRC. Wiedza ta opiera się na naszym doświadczeniu i analizach 
przykładów oraz poparta jest skutecznymi konkretnymi przykładami. Jednocześnie opisujemy wpływ 
wykorzystania zapewnionego wsparcia, skupiając się na punkcie widzenia regionu rozwiązującego problem, 
którego dotyczy dany dział. Udostępnione informacje, usługi i narzędzia opisano wyczerpująco i zilustrowano 
wizualizacjami w stosownych przypadkach. Na ogół wszystkie informacje, usługi i narzędzia są publicznie 
dostępne. Dzięki temu niniejszy podręcznik jest gotowym narzędziem na potrzeby codziennej działalności 
władz lokalnych.

Zapraszamy do kontaktu w celu przekazania nam informacji na temat najlepszego sposobu i okoliczności, 
w jakich możemy wnieść wartość dodaną do Państwa pracy. W przypadku ogólnych pytań lub sugestii prosimy 
o kontakt pod adresem: JRC-Regional-Handbook@ec.europa.eu

http://JRC-Regional-Handbook@ec.europa.eu
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01 Usługi Platformy Inteligentnej Specjalizacji (S3P)

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Platforma Inteligentnej Specjalizacji1 wspomaga państwa i regiony UE w opracowaniu, wdrażaniu i ocenianiu 
ich strategii badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Rolą stworzonej w 2011 r. 
Platformy Inteligentnej Specjalizacji jest zapewnianie informacji, metodyk, wiedzy fachowej, wzajemnych 
ocen i porad osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki krajowej i regionalnej, a także 
promowanie wzajemnego uczenia się, współpracy ponadnarodowej i wnoszenie wkładu w akademickie 
dyskusje dotyczące koncepcji inteligentnej specjalizacji. Wsparcie obejmuje pomoc techniczną (np. łączenie 
regionów), szkolenia, wspólne sprawozdania, analizy, wizyty studyjne/wzajemne uczenie się, modelowanie, 
korzystanie z interaktywnych platform itd.

Znaczenie dla władz regionalnych
Platforma Inteligentnej Specjalizacji ma na celu ułatwienie administracji regionalnej i krajowej zarządzania 
procesem inteligentnej specjalizacji w sześciu krokach: Analizy kontekstu regionalnego; Zarządzanie; Wizja; 
Priorytety; Kombinacja strategii politycznych; Monitorowanie. W tym celu zapewnia wszechstronne wsparcie 
w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii inteligentnej specjalizacji, w tym szeregu internetowych 
narzędzi i źródeł danych2.

Inteligentna specjalizacja, stworzona w ramach polityki regionalnej i polityki spójności UE, stanowi podejście 
ukierunkowane na konkretny obszar, charakteryzujące się określaniem strategicznych obszarów interwencji 
w ramach badań i rozwoju oraz innowacji, zarówno na podstawie analizy mocnych stron i potencjału gospodarki, jak 
i procesu odkrywania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw z udziałem szerokiego grona zainteresowanych 
stron. Podejście polega na koncepcji otwarcia na zewnątrz i obejmuje szeroki zakres innowacji, w tym, między 
innymi, podejścia ukierunkowane na technologię wspierane skutecznymi mechanizmami monitorowania.

Platforma Inteligentnej Specjalizacji: informacje, wiedza fachowa i doradztwo dla osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków 
polityki krajowej i regionalnej.

Kontekst polityczny
W następstwie opublikowania w 2010 r. komunikatu3 „Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do 
inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020” ustanowienie strategii inteligentnej specjalizacji 
stanowi warunek wstępny otrzymania wsparcia w ramach pierwszego celu tematycznego (badania naukowe 
i innowacje) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014–20204.

Ważność i skuteczność inteligentnej specjalizacji jako lokalnego podejścia do polityki innowacyjności uzyskała 
poparcie instytucji europejskich5. Niedawno w komunikacie6 „Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów: 
Strategie na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” stwierdzono, 
że strategie inteligentnej specjalizacji „przyczyniają się do poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki 
i zwiększenia jej odporności na globalizację”.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0553&qid=1534239364646&from=PL
4. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_pl.pdf
5.  Konkluzje Rady z dnia 10 czerwca 2016 r. W sprawie „Bardziej przyjaznej badaniom naukowym i innowacjom, inteligentnej i prostej polityki spójności oraz 

ogólniej europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”, rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. W sprawie inteligentnej 
specjalizacji: tworzenie sieci doskonałości na rzecz skutecznej polityki spójności (2013/2094(INI)), rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 
2016 r. W sprawie polityki spójności i strategii dotyczących badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (2015/2278(INI)), opinia 
Komitetu Regionów z dnia 22 marca 2017 r. „Strategie inteligentnej specjalizacji (RIS3): wpływ na regiony i współpracę międzyregionalną”.

6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0376&qid=1534240000925&from=PL7.
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Sposób korzystania
Platforma Inteligentnej Specjalizacji jest dostępna przez internet7. Obecnie członkostwo posiada 
170 regionów UE, 18 państw członkowskich UE, a także dwa państwa trzecie i 9 regionów spoza UE.

Usługi obejmują comiesięczny biuletyn8, kontro na Twitterze @S3Platform, internetowe repozytorium 
dobrych praktyk9 i aktualności dotyczące obecności inteligentnej specjalizacji w mediach w Europejskim 
Monitorze Mediów10.

Przykładem narzędzia internetowego opracowanego w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji jest 
internetowa baza danych Eye@RIS311, która zawiera informacje dotyczące priorytetów przewidzianych 
w regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji. Cel tej bazy danych polega na zapewnieniu możliwości 
przeglądu priorytetów regionów w celu umożliwienia innym regionom przyjęcia odpowiedniego stanowiska, 
znalezienia wyjątkowych nisz i znalezienia potencjalnych partnerów w celu nawiązania współpracy.

Innym przykładem jest narzędzie regionalnych analiz porównawczych12, które umożliwia identyfikację 
regionów, w których występują podobne warunki strukturalne mające znaczenie dla rozwoju opartego na 
innowacjach (uwarunkowania społeczne, gospodarcze, technologiczne, instytucjonalne i geograficzne). Są to 
właściwości, które nie ulegają zmianom łatwo i w krótkim okresie, ale których wpływ na sposób wprowadzania 
innowacji i zachodzenia zmiany gospodarczej w regionie został udowodniony.

Platforma Inteligentnej Specjalizacji obejmuje obecnie 170 regionów UE w 18 państwach członkowskich UE i dziewięć regionów spoza 
UE w dwóch państwach trzecich.

„Koło oceny RIS3”13 jest powszechnie wykorzystywane przez władze regionalne i krajowe na etapie planowania 
strategii i przygotowywania do procesów wzajemnych ocen i wzajemnego uczenia się, a także prezentacji, 
analiz porównawczych, dyskusji z ekspertami itd. Umożliwia ono syntetyczne przedstawienie postępów 
osiągniętych w projektowaniu/opracowywaniu strategii inteligentnej specjalizacji, ponieważ skupia ogromną 
ilość informacji na jednym obrazie. Koło stworzono na podstawie sześciu kroków opisanych w wytycznych 
w sprawie strategii dotyczących badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji14 i identyfikacji 
trzech kluczowych dla każdego kroku czynników.

7. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
8. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/newsletter
9. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/implementation-examples
10. http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/alertedition/en/SmartSpecialisation.html
11. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
12. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking
13. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-assessment-wheel
14. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-guide

Usługi Platformy Inteligentnej Specjalizacji (S3P)
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Wpływ
Szereg przemyśleń zawartych w „Przykładach inteligentnego zarządzania” (Smart Stories)15 udowadnia, 
że inteligentna specjalizacja znacznie wykracza poza zwykłe spełnienie warunku wstępnego związanego 
z przydziałem środków w ramach polityki spójności. Wywołało tu zmianę w sposobie traktowania polityk rozwoju 
regionalnego napędzanych innowacjami w całej Europie, co potwierdzają wyniki szeregu przeprowadzonych 
niedawno badań.

Zgodnie z najnowszą ankietą wśród osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki przeprowadzoną 
w 2016 r. przez Instytut Badań Systemowych i Innowacyjnych im. Fraunhofera16 60% osób odpowiedzialnych za 
wyznaczanie kierunków polityki regionalnej uważa, że inteligentna specjalizacja spowodowała wprowadzenie 
istotnych zmian do procesu angażowania zainteresowanych stron (a 20% wspomina o "zupełnie nowym 
procesie"); ponad dwie trzecie ankietowanych twierdzi, że inteligentna specjalizacja zapoczątkowała 
wprowadzanie "nowych elementów zarządzania". Potwierdza to, że jeżeli chodzi o rządzenie, zmiana 
zachowań, którą wywołała inteligentna specjalizacja, ma rzeczywisty wymiar. Jest to możliwe również dzięki 
pracy Platformy Inteligentnej Specjalizacji, co wyraźnie przyznaje Parlament Europejski17.

15. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-stories
16. http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/p/de/projektberichte/Kroll_2016_Policy_Brief_on_Smart_Specialisation.pdf
17.  Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki spójności i strategii dotyczących badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej 

specjalizacji (RIS3) (A8-0159/2016, pkt 8) – Parlament „jest zdania, że platforma S3 [...] odgrywa kluczową rolę w doradztwie dla regionów 
i określaniu wartości odniesienia dotyczących ich strategii innowacji, wspierając regiony słabiej rozwinięte oraz wzmacniając wielopoziomowe 
zarządzanie i synergie między regionami poprzez przekazywanie informacji, metod, wiedzy i porad krajowym i regionalnym decydentom”.
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02  Szkolnictwo wyższe na rzecz 
inteligentnej specjalizacji

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Ukierunkowane wsparcie władz regionalnych dotyczące sposobu zaangażowania lokalnych instytucji 
szkolnictwa wyższego w proces opracowywania i wdrażania strategii inteligentnej specjalizacji (S3).

Znaczenie dla władz regionalnych
Większość władz regionalnych odpowiada za opracowanie i wdrażanie S3. Obejmuje to włączanie w ten 
proces instytucji znajdujących się na ich terytorium, takich jak instytucje szkolnictwa wyższego, w drodze 
przyjmowania metod partycypacyjnych. W celu promowania konstruktywnych partnerstw opartych na 
wzajemnym zrozumieniu koniecznie będzie pokonanie różnic kulturowych, które mogą niekiedy dzielić osoby 
odpowiedzialne za wyznaczenie kierunków polityki i środowisko akademickie. Niniejszy projekt zapewnia 
regionom wsparcie, aby pokonać tę przepaść kulturową dzięki analizie szans i wyzwań oraz działaniom 
partycypacyjnym z udziałem przedstawicieli lokalnych instytucji szkolnictwa wyższego. W ramach tego 
projektu możliwe jest również wsparcie władz regionalnych w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących 
wykorzystywania funduszy europejskich, a także innych programów i reform w celu zwiększenia udziału 
szkolnictwa wyższego w ich S3.

Kontekst polityczny
Inteligentna specjalizacja jest podejściem do rozwoju opartego na wiedzy, który jest głównym punktem 
strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ponadto stanowi ona podstawę nowej polityki spójności, ponieważ 
przyjmuje wymiar lokalny. W ramach inteligentnej specjalizacji regiony wzywane są do określenia 
w „procesie przedsiębiorczych odkryć” innowacyjnych dziedzin, które mają największy potencjał, oraz 
ustanowienia z nich priorytetów inwestycji publicznych. Te dziedziny priorytetowe nie powinny być jednak 
zamknięte – powinny być określone przez popyt i dotyczyć głównie globalnego łańcucha wartości i wyzwań 
społecznych. W ciągu ostatnich pięciu lat opracowano ponad sto „strategii inteligentnej specjalizacji”, 
co stanowi podstawę innowacji w wydatkach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także 
z innych unijnych i krajowych programów finansowania.

Rola szkolnictwa wyższego w inteligentnej specjalizacji jest kluczowa, ponieważ stanowi ono źródło 
wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego, który jest podstawą rozwoju regionalnego opartego na 
wiedzy. Komisja podkreśliła tę rolę w najnowszym komunikacie dotyczącym odnowionego programu UE dla 
szkolnictwa wyższego1.

Chociaż innowację łączy się zwykle z nowymi technologiami, to ich stosowanie, a nie wynalezienie stanowi 
największą gospodarczą i społeczną wartość – stąd potrzeba wykwalifikowanego kapitału ludzkiego, który 
jest w stanie wchłonąć rozwój technologii i dostosować się do tego rozwoju. Ponadto instytucje szkolnictwa 
wyższego mają wyjątkową możliwość działania jako „osoby przekraczające granice” poprzez łączenie ich 
poszczególnych misji nauczania, badań i zewnętrznego angażowania się w „trójkąty wiedzy”, co może 
napędzać rozwój regionalny.

1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PL/COM-2017-247-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Szkolnictwo wyższe na rzecz inteligentnej specjalizacji   _________________________________
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Sposób korzystania
Głównym działaniem programu Szkolnictwo wyższe na rzecz inteligentnej specjalizacji jest „badanie 
w działaniu” w wybranych regionach, co ma na celu wspieranie bardziej zacieśnionych partnerstw między 
władzami regionalnymi a instytucjami szkolnictwa wyższego przy jednoczesnym zbieraniu przykładów 
wyraźnego udziału szkolnictwa wyższego we wdrażaniu S3. Zakończono dwa programy pilotażowe 
w Nawarze (Hiszpania) i północno-wschodniej Rumunii, a także rozpoczęto trzy kolejne w Apulii (Włochy), 
Regionie Centralnym-Dolinie Loary (Francja) i w kraju południowomorawskim (Czechy). Metody przedstawiono 
na kolejnym rysunku. Jeżeli władze regionalne są zainteresowane udziałem w tym programie, proszone 
są o kontakt z JRC2. Ponadto regiony mają dostęp do powstającego na stronie internetowej Platformy 
Inteligentnej Specjalizacji3 repozytorium dobrych praktyk, a także trwającej analizy sposobu przeznaczania 
funduszy europejskich na szkolnictwo wyższe i jego rolę w rozwoju regionalnym.

Propozycja ukierunkowanego wsparcia na rzecz regionów dotycząca współpracy z lokalnymi instytucjami szkolnictwa wyższego.

Wpływ
Współpraca z JRC w zakresie szkolnictwa wyższego i inteligentnej specjalizacji pomoże regionom zrozumieć 
instytucje szkolnictwa wyższego z ich regionu i prowadzić z nimi bliższą współpracę. Poza lepszym wdrażaniem 
S3 partnerstwa te mogą wspomóc monitorowanie i ocenę S3 w przyszłości. Ponadto regiony przysłużą się 
instytucjom szkolnictwa wyższego dzięki wzmacnianiu ich pozycji w sieci regionów i szkół wyższych, co może 
potencjalnie prowadzić do powstania nowych europejskich projektów.

2. adres e-mail Platformy Inteligentnej Specjalizacji: jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu
3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hess
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03  Wzajemna ocena w ramach Platformy 
Inteligentnej Specjalizacji (S3P)

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Aby wspierać opracowywanie i wdrażanie strategii badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji (S3), Platforma Inteligentnej Specjalizacji Wspólnego Centrum Badawczego rozwija narzędzia 
metodyczne i narzędzia analizy porównawczej ułatwiające procesy S3 w regionach i państwach członkowskich. 
Jednym z zapewnianych elementów wsparcia w zakresie metodyki są wzajemne oceny S3 opracowane 
w ramach platformy.

Wzajemna ocena oznacza, że działanie jednej osoby ocenia podmiot o podobnych kompetencjach. 
W zastosowaniu do procesów S3 oznacza to, że działania instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu 
regionalnym i państwowym związane z opracowaniem i wdrażaniem S3 oceniają partnerzy, którymi są inne 
podmioty odpowiedzialne za takie samo działanie. W ten sposób dzięki angażowaniu wykwalifikowanych osób lub 
wykwalifikowanych przedstawicieli danych władz w odpowiedniej dziedzinie funkcjonuje proces samoregulacji. 
Metodykę tę opracowano, aby utrzymać standardy, zwiększyć wydajność i zapewnić wiarygodność, stąd 
w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji organizowane są wzajemne oceny w celu ułatwienia uczenia się 
w wymiarze ponadregionalnym lub ponadnarodowym, odkrywania dobrych praktyk związanych z wyzwaniami, 
przed którymi stoją regiony, oraz sprostania tym wyzwaniom dzięki zrozumieniu kontekstu instytucjonalnego.

Opracowana metodyka wymaga istnienia społeczności ekspertów w danej (często ściśle zdefiniowanej) 
dziedzinie, którzy są wykwalifikowani i zdolni do przeprowadzenia obiektywnej oceny. Dzięki doświadczeniom 
wynikającym ze stosowania Platformy Inteligentnej Specjalizacji w następstwie organizowanych wzajemnych 
ocen udało się stworzyć atmosferę wsparcia otwartego i dynamicznego dialogu z regionem lub państwem 
członkowskim będącym przedmiotem wzajemnej oceny.

Peer eXchange & Learning (PXL) opiera się na podejściu do wzajemnej oceny stosowanym w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji.

Na etapie wdrażania metodykę dostosowano do potrzeb władz regionalnych i państwowych, które wdrażają 
strategie S3. Nowy format nazwany Peer eXchange & Learning (PXL) opiera się na ugruntowanym podejściu 
do wzajemnej oceny stosowanym w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji. Format ten wspiera 
ponadnarodowe uczenie się dzięki łączeniu regionów i państw w celu wymiany wiedzy i doświadczenia oraz 
badania sposobów skutecznego wdrażania, dostosowywania i oceny strategii innowacji i rozwoju.
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Znaczenie dla władz regionalnych
Wzajemna ocena pomaga regionom i państwom członkowskim określić wyzwania lub słabe strony dotyczące 
opracowywania i wdrażania ich procesów S3 oraz poprawić je w odpowiednim terminie.

W tym celu regiony i państwa członkowskie przedstawiają swoje procesy S3. Regiony i państwa dobrowolnie 
zgłaszają się do oceny, aby uzyskać w stosownym czasie porady o decydującym znaczeniu, dotyczące rozwiązywania 
konkretnych problemów, z którymi mierzą się obecnie podczas wdrażania strategii innowacji i rozwoju.

Wymiana dobrych praktyk i doświadczenia jest jednym z głównych celów przeprowadzania wzajemnych ocen 
w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji. Ma ona pomóc nie tylko regionom dokonującym wzajemnej oceny, 
ale wszystkim regionom i organom krajowym biorącym udział w wydarzeniach czerpać naukę z doświadczeń innych.

 

 

Koło samooceny, które zawiera ogromną ilość informacji w jednym obrazie, przedstawia postęp osiągnięty w projektowaniu/
opracowywaniu strategii badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji.

Platforma Inteligentnej Specjalizacji opublikowała dokument roboczy1, w którym opisano nowo opracowaną 
metodykę wzajemnej oceny, oraz drugi dokument roboczy2 przedstawiający doświadczenia regionów i państw 
ocenionych podczas pierwszych dwunastu warsztatów w latach 2012–2013 oraz wpływ oceny postrzegany 
przez te regiony i państwa. Koło samooceny (przedstawione na ilustracji) stanowi część tej metodyki.

1.  I. Midtkandal, r. Rakhmatullin (2013), „The S3 Platform Peer Review Methodology. S3 Working Paper Series No. 02/2014” [„Metodologia wzajemnej 
oceny Platformy Inteligentnej Specjalizacji. Seria dokumentów roboczych dotyczących inteligentnej specjalizacji nr 2/2014”] Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, stronainternetowa. <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC85133/jrc85133.pdf>.

2.  I. Midtkandal, F. B. Hegyi (2013), „Taking stock after two years of S3 Peer Review Workshops. S3 Working Paper Series No. 07/2014” [„Podsumowanie 
po dwóch latach warsztatów wzajemnej oceny S3. Seria dokumentów roboczych dotyczących inteligentnej specjalizacji nr 7/2014”] Urząd Publikacji 
Unii Europejskiej, strona internetowa <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC92890/final_workingpaper_peer%20 review%20
under%20review.pdf>

Zmiany gospodarcze będące efektem inteligentnej specjalizacji / strategii badań 
naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji

Ocena nieformalna – region XXX
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Kontekst polityczny
Strategie inteligentnej specjalizacji (S3) stanowią warunek wstępny wykorzystania środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w celu wsparcia badań naukowych i innowacji w okresie 2014–2020.

W trakcie obecnego okresu programowania inwestycje mają skupiać się na czterech kluczowych priorytetach: 
innowacja i badania naukowe; agenda cyfrowa; wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw; gospodarka 
niskoemisyjna. W art. 9 ogólnego rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych wymieniono 11 „celów tematycznych”, które mają otrzymać wsparcie. W tych ramach cel 
tematyczny nr 1 dotyczy głównie inwestycji w badania naukowe i innowacji. W ramach tego celu przewiduje 
się, że wszystkie regiony lub państwa członkowskie opracują strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji (RIS3), które powinny stanowić wskazówki dotyczące przeznaczania środków z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i innych publicznych/prywatnych inwestycji. Ponad 37 mld EUR, 
co stanowi 19% całkowitych dostępnych środków z EFRR, przeznaczono na wzmocnienie badań, rozwoju 
technologicznego i innowacji (cel tematyczny nr 1).

Sposób korzystania
Jeżeli region lub państwo są zarejestrowane na Platformie Inteligentnej Specjalizacji i pragną, aby ich strategię 
inteligentnej specjalizacji poddano wzajemnej ocenie, proszone są o kontakt z platformą3.

Wzajemna ocena umożliwia regionom i państwom zadanie partnerom ukierunkowanych pytań i otrzymanie 
odpowiednich informacji zwrotnych. W okresie 2012–2014 zorganizowano 17 warsztatów wzajemnej 
oceny, co umożliwiło 53 regionom i 15 państwom członkowskich dokonanie wzajemnej oceny. Jak dotąd 
zorganizowano 21 wydarzeń, a w każdym z nich wzięło udział średnio 40 uczestników. Konkretne wyniki są 
dostępne za pośrednictwem strony internetowej Platformy Inteligentnej Specjalizacji4.

Od 2015 r. warsztaty wzajemnej oceny mają nieco inny format, to znaczy jeden warsztat dotyczy mniejszej 
liczby regionów. Im większy postęp osiąga proces S3, tym więcej tematów do dyskusji dotyczy wymiaru 
odzwierciedlającego wdrażanie strategii S3, zamiast samego opracowania strategii.

W trakcie warsztatów członkowie zespołów Platformy Inteligentnej Specjalizacji zbierają istotne informacje 
i dane obejmujące różne elementy każdego ćwiczenia PXL. W celu zapewnienia, by oceniane regiony 
i państwa otrzymały od partnerów odpowiednie informacje zwrotne, Platforma Inteligentnej Specjalizacji 
zbiera informacje zwrotne i informacje przedstawione przez trzy grupy uczestników za pośrednictwem badania 
internetowego – oceniane regiony i państwa; ich partnerzy; oraz eksperci. W oparciu o informacje zwrotne 
otrzymane od trzech grup uczestników zespół Platformy Inteligentnej Specjalizacji opracowuje sprawozdania 
podsumowujące/sprawozdania zawierające informacje zwrotne.

Wpływ
Badanie przeprowadzone przez Platformę Inteligentnej Specjalizacji wraz z około 50 regionami/państwami, 
których strategię poddano wzajemnej ocenie, wykazało, że 90% ankietowanych oceniło użyteczność całości 
procesu oceny na 5 i 4 (w skali do 5). Ponad 50% ankietowanych potwierdziło, że wzajemna ocena pobudziła 
ich do wprowadzenia zmian w trwających pracach związanych z procesem RIS3. Przede wszystkim wzajemna 
ocena okazała się przydatna pod względem zwiększania świadomości uczestników na temat elementów 
procesu RIS3. Jedną z wartości oceny wydaje się być rzeczywiste zrozumienie, czym jest inteligentna 
specjalizacja. Mogło się to zdarzyć w szczególności na wczesnym etapie serii warsztatów i wczesnym etapie 
samej inteligentnej specjalizacji.

3. jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-design-peer-review

Wzajemna ocena w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji (S3P)

mailto:jrc-ipts-s3platform%40ec.europa.eu?subject=
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-design-peer-review
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04  Rozwój organizacyjny na rzecz 
inteligentnej specjalizacji

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Działalność ta zapewnia wsparcie rozwoju organizacyjnego w sektorze publicznym w państwach aspirujących 
do członkostwa w UE i w państwach sąsiedzkich UE. Ma to na celu usprawnienie bazy dowodowej polityk 
innowacyjności, przyczyniając się tym samym do rozwoju inteligentnych, zrównoważonych gospodarek 
sprzyjających włączeniu społecznemu o jasnych priorytetach. Dzięki wzajemnemu uczeniu się i ukierunkowanym 
szkoleniom w państwach tych powstają zdolności niezbędne, aby tworzyć skuteczne polityki gospodarcze, 
które prowadzą do poprawy lokalnego dobrostanu.

Znaczenie dla władz regionalnych

Działalność ta zapewnia władzom regionalnym wytyczne do ustanowienia zinstytucjonalizowanego procesu, aby opracować 
politykę innowacyjności opartą na dowodach

Wiele państw i regionów sąsiadujących z UE łączą historyczne więzy z państwami członkowskimi UE. 
Regiony transgraniczne realizują projekty mające na celu sprostanie wspólnym wyzwaniom oraz rozpoczęcie 
wzajemnej wymiany wiedzy na temat realizowanej polityki. Chociaż potencjał administracyjny w niektórych 
państwach sąsiadujących z UE może być ograniczony, opracowanie polityki innowacyjności opartej na 
uczestnictwie i dowodach w takich kontekstach może dostarczyć istotnych informacji władzom regionalnym 
w UE Zapewnia to nowe spojrzenie na sposób, w jaki władze lokalne i regionalne mogą opracować strategie 
innowacji przyjmując podejście trójetapowe:

GŁÓWNE WYZWANIA DLA ROZWOJU
ORGANIZACYJNEGO INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

CHARAKTERYSTYKA 
KLUCZOWYCH PODMIOTÓW ASPEKTY KONTEKSTOWE

EDUKACJA /
ZASOBY LUDZKIE ZARZĄDZANIE SFERA POLITYKI WIEDZA

Niski poziom szkolenia 
zawodowego lub brak 
takich szkoleń

Przestarzałe programy 
nauczania

Drenaż mózgów

Rola szkolnictwa  
wyższego w rozwoju 
regionalnym

Zbyt mała liczba 
innowacyjnych 
doświadczonych 
zarządców 

Przedsiębiorstwa 
unikające działań  
innowacyjnych

Niestabilność polityczna

Niejasny podział 
kompetencji

Brak koordynacji 
kształtowania 
polityki/nauki

Brak  zorganizowanego 
dialogu z zainteresowa-
nymi stronami

Brak strategicznego 
myślenia

Przypisanie innowacj 
niskiego priorytetu

Nieefektywne zarządzanie 
finansami

Właściwe resorty bez 
jednostek zajmujących
się innowacją 

Niewystarczająca analiza 
wpływu polityki

Niesprzyjający innowacji 
kontekst

Ograniczony dostęp do 
finansów

Kryzys budżetowy/gospo-
darczy 

Trudności 
z przeprowadzeniem 
przemian społeczno-
gospodarczych

Ubóstwo na obszarach 
wiejskich

Słaba infrastruktura

Słabo rozwinięty system 
innowacji

Utrudniona harmonizacja 
z prawem Unii 

Spowolniony wzrost PKB

Niski poziom wydatków 
brutto na badania 
naukowe i rozwój (GERD)

Brak doświadczenia 
w stosowaniu 
instrumentów polityki 
innowacyjności

Niedostatek wyników 
monitorowania i oceny

Niewielkiwymiar 
międzynarodowy badań 
naukowych i innowacji 
i szkolnictwa wyższego

Brak integracji 
w ponadnarodowych 
społecznościach 
związanych z badaniami 
naukowymi i rozwojem 
i łańcuchach wartości
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1.  Określenie i zbadanie ekonomicznego, naukowego i innowacyjnego potencjału, aby zidentyfikować 
potencjalne dziedziny priorytetowe o masie krytycznej.

2. Zmobilizowanie i zaangażowanie odpowiednich zainteresowanych stron w tych dziedzinach.

3. Wspólne uzgodnienie dziedzin priorytetowych oraz określenie sposobu, w jaki można je rozwinąć.

Działalność ta może prowadzić do sformułowania zaleceń oraz stanowić podstawę dla znormalizowanych 
szablonów do ciągłej poprawy strategii innowacji w UE.

Kontekst polityczny
Wewnątrz UE inteligentna specjalizacja to wymóg prawny wobec władz publicznych inwestujących środki 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, aby wesprzeć badania naukowe i innowacje (rozporządzenie 
1301/2013). Chociaż w państwach sąsiadujących nie istnieje podobne uzasadnienie prawne, aby opracować 
strategie innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, w kilku kluczowych dokumentach i przepisach podkreślono, 
jak istotny jest ten proces również w tych miejscach. W strategii UE na rzecz regionu Dunaju1 wspomniano 
inteligentną specjalizację szczególnie jako główny etap realizacji celu, którym jest stworzenie społeczeństwa 
opartego na wiedzy. W rozporządzeniu w sprawie finansowania dotyczącym krajów objętych procesem 
rozszerzenia (rozporządzenie (UE) nr 231/2014) odniesiono się szczególnie do inteligentnych specjalizacji jako 
czynników wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zapewniania spójności. Na szczycie w Trieście 
w lipcu 2017 r. państwa Bałkanów Zachodnich oraz Komisja Europejska zobowiązały się wspierać opracowanie 
i realizację strategii inteligentnej specjalizacji. Państwa Partnerstwa Wschodniego zobowiązały się do przyjęcia 
co najmniej jednej takiej strategii do 2020 r. Aby wesprzeć procesy oparte na uczestnictwie i dowodach poza UE, 
JRC wspiera za pośrednictwem Platformy Inteligentnej Specjalizacji opracowywanie strategii innowacji na rzecz 
inteligentnej specjalizacji w projekcie pilotażowym obejmującym Czarnogórę, Serbię i Ukrainę.

Sposób korzystania
Poszczególne etapy rozwoju organizacyjnego można obserwować za pośrednictwem specjalnej strony 
internetowej2. W miarę postępów działalności władze regionalne będą tu znajdować zwięzłe wytyczne 
na temat sposobu przygotowania i wykonywania mapowania struktury gospodarczej terytorium, sposoby 
wyciągania użytecznych wniosków, aby zidentyfikować i zaangażować zainteresowane strony oraz sposoby 
określania dziedzin priorytetowych oraz powiązanych planów działania dotyczących ich rozwoju. W niniejszych 
wytycznych zostaną sformułowane zalecenia, aby ustanowić zinstytucjonalizowany proces, tak aby możliwe 
było okresowe powtarzanie tego rodzaju działalności przy minimalnym nakładzie pracy. Z pojęciowym 
opisem tego podejścia można się już zapoznać w najnowszym sprawozdaniu dotyczącym polityki „Promoting 
innovation in transition countries: a trajectory for smart specialisation” [„Propagowanie innowacji w państwach 
w okresie transformacji: trajektoria inteligentnej specjalizacji3”].

Rozwój organizacyjny koncentruje się na sposobie określenia dziedzin priorytetowych oraz planów działania dotyczących ich rozwoju.

1.  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/ 
Region Dunaju obejmuje części 9 państw UE (Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Chorwacji, Węgrzech, Austrii, Rumunii, Słowenii, Republiki Słowackiej), 
oraz 5 państw niebędących członkami UE (Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Mołdawii, Serbii i Ukrainy).

2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-beyond-eu
3. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106260 
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Wpływ
Cele działania związanego z rozszerzeniem UE oraz państwami sąsiednimi obejmują:

• skoncentrowanie się na procesie strategicznego zarządzania i kształtowania polityki oraz 
przyczynienie się do rozwoju organizacyjnego oraz rozwoju personelu w stosownych organach 
ds. rozwoju terytorialnego i innowacji;

• zapewnienie wsparcia w identyfikowaniu gospodarczej przewagi konkurencyjnej oraz 
wykorzystywaniu potencjału innowacyjnego, opierając się na procesie odkrywania potencjału 
innowacyjności przedsiębiorstw oraz dialogu z zainteresowanymi stronami;

• zapewnienie spójnego, skoordynowanego i zrównoważonego podejścia, aby zabezpieczyć, 
spowodować i zwiększyć zaangażowanie odpowiednich zainteresowanych stron (przedsiębiorstw, 
środowiska akademickiego, organizacji badawczych i społeczeństwa obywatelskiego).

W odniesieniu do regionalnych i lokalnych władz w UE można wyciągnąć dwa istotne wnioski. Po pierwsze wiele 
regionów w UE przechodzi również wielopłaszczyznową transformację: z sektorów tradycyjnych do dziedzin 
intensywnie wykorzystujących wiedzę oraz z odgórnego kształtowania polityki do bardziej partycypacyjnych 
podejść. Punkt widzenia państw, w których transformacje te są zdecydowanie bardziej widoczne, może pomóc 
w zarządzaniu tymi transformacjami w regionach UE.

Drugim i zarazem powiązanym wpływem są praktyczne wytyczne dotyczące ciągłej poprawy i aktualizacji 
strategii innowacji. Biorąc pod uwagę, że państwa niebędące członkami UE są w mniejszym stopniu związane 
przepisami prawa dotyczącymi inteligentnej specjalizacji, mają one większą swobodę eksperymentowania 
z różnymi podejściami oraz nieszablonowego myślenia. Jednocześnie w ramach działalności JRC zwraca się 
szczególną uwagę na kodyfikację prowadzonych działań, tak aby możliwe było ich powtórzenie w innym miejscu.
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05  Wsparcie na rzecz regionów słabiej rozwiniętych 
w ramach strategii dotyczących badań naukowych 
i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Głównym celem tej inicjatywy jest wsparcie wdrażania strategii dotyczących badań naukowych i innowacji 
na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) w dziewięciu regionach słabiej rozwiniętych w ośmiu państwach 
członkowskich UE. Dzięki temu inicjatywa ma również na celu:

• lepsze zrozumienie powolnego i ograniczonego wzrostu gospodarczego w regionach UE oraz 
powiązań z makroekonomicznymi warunkami ramowymi, przyjmując RIS3 jako punkt początkowy;

• opracowanie i rozpowszechnianie szkoleń oraz zestawu narzędzi dla innych regionów UE;

• przyczynienie się do rozwoju odpowiedniej teorii (realizacji) inteligentnej specjalizacji poprzez 
kodyfikację praktycznych doświadczeń.

Projekt ten opiera się na doświadczeniu zdobytym w trakcie wspierania doskonalenia i realizacji RIS3 we 
Wschodniej Macedonii i Tracji (Grecja).

Znaczenie dla władz regionalnych
Projekt zapewnia konkretne wsparcie w doskonaleniu i realizacji RIS3 dla instytucji zarządzających w regionach 
partnerskich. Najważniejszą częścią projektu jest usystematyzowane zaangażowanie władz regionalnych 
oraz zaangażowanych stron z przedsiębiorstw, środowiska akademickiego i ogółu społeczeństwa z regionów 
partnerskich w celu opracowania innowacyjnych koncepcji dotyczących ewentualnego finansowania 
w zidentyfikowanych obszarach priorytetowych z dziedziny badań naukowych i innowacji w danym regionie. 
Projekt łączy również regiony partnerskie, aby promować wzajemne uczenie się w odniesieniu do podejść do 
monitorowania i oceny realizacji RIS3 oraz skutecznego zarządzania nimi.

Kontekst polityczny
W ramach projektu JRC dotyczącego regionów słabiej rozwiniętych realizowane są trzy działania przygotowawcze 
zapoczątkowane przez Parlament Europejski. Pierwsze z nich jest ukierunkowane głównie na Wschodnią 
Macedonię i Trację. W ramach dwóch kolejnych działań szczególna uwaga skupiana jest na Rumunii i jej 
regionach, a w szerszym zakresie na regionach słabiej rozwiniętych w całej Południowej i Wschodniej Europie.

Wyciągnięte wnioski służą realizacji i doskonaleniu RIS3 w innych regionach słabiej rozwiniętych zarówno w UE, 
jak i poza nią. Projekt jest realizowany przez JRC w ścisłej współpracy z DG REGIO, jak również z władzami 
regionalnymi i organami krajowymi oraz zainteresowanymi stronami z obszaru przemysłu, szkolnictwa 
wyższego oraz z ogółu społeczeństwa w każdym partnerskim państwie i regionie.

Sposób korzystania
W oparciu o wyniki inwentaryzacji i oceny realizacji RIS3 przez regiony partnerskie, JRC ściśle współpracuje 
z regionami, aby określić właściwe działania mające na celu dalsze wsparcie realizacji RIS3.

Projekt koncentruje się na usystematyzowanym zaangażowaniu zainteresowanych stron z regionów 
partnerskich. Polega to głównie na organizacji dedykowanych wydarzeń opartych na uczestnictwie, we 
współpracy z władzami regionalnymi. Prowadzone są również prace z zainteresowanymi stronami z regionu, 
aby zidentyfikować i rozwiązać kwestie związane z ograniczeniami i wyzwaniami w realizacji RIS3. Wszystkie 
działania przeprowadzone w ramach projektu są kodyfikowane, aby zmaksymalizować wpływ projektu zarówno 
w regionie, jak i poza nim. Informacje dotyczące wsparcia w ramach RIS3 są dostępne w zakładce1 RIS3 
w regionach słabiej rozwiniętych na stronie internetowej2 poświęconej inteligentnej specjalizacji. Z zespołem 
można z łatwością nawiązać kontakt poprzez adres e-mail3.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu 
3. JRC-B3-LAGREG@ec.europa.eu

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu
mailto:JRC-B3-LAGREG%40ec.europa.eu?subject=
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Prezentacja wsparcia w ramach RIS3 dla 9 regionów UE

Wpływ
Wsparcie zapewnione przez JRC przyczyniło się do budowania zaufania i większego wzajemnego zrozumienia 
między zainteresowanymi stronami, zrozumienia realiów inteligentnej specjalizacji, rozwinięcia zdolności, 
aby lepiej opracowywać, realizować i doskonalić strategie inteligentnej specjalizacji, w oparciu o ciągłe 
zaangażowanie zainteresowanych stron.

Kroki podjęte w celu realizacji RIS3 w poszczególnych regionach, wraz z szeregiem istotnych wyników projektu, 
obejmują:

• rozwój bardzo konstruktywnej współpracy z organami, jak również z masą krytyczną odpowiednich 
zainteresowanych stron z regionu w oparciu o wzajemne zrozumienie i zaufanie;

• konkretne kroki w realizacji odpowiednich priorytetów RIS3 za pośrednictwem ukierunkowanego 
wsparcia dla procesu odkrywania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw, doskonalenia 
projektu i ewentualnego przygotowania zaproszeń;

• zwiększone tworzenie krajowych i międzynarodowych sieci oraz zacieśnienie współpracy między 
sektorem badawczym i przedsiębiorstwami, co częściowo przyniosło w efekcie udane propozycje 
projektów w ramach programu „Horyzont 2020”;

• zwiększenie zrozumienia koncepcji RIS3, zarządzania nią i monitorowania jej, jak również 
złożoności wyzwań związanych z jej realizacją;

• szczególne postępy nastąpiły w zakresie monitorowania procesu realizacji RIS3 oraz wpływów 
za pośrednictwem wzajemnego, usystematyzowanego uczenia się wśród regionów partnerskich;

• świadomość potrzeby większej koordynacji między zarządzaniem krajowym i regionalnym, 
w szczególności w Rumunii. W przypadku Bułgarii bada się również wymiar szczebla niższego niż 
regionalny (gminnego) oraz jego powiązania ze szczeblem krajowym. We Wschodniej Macedonii 
i Tracji zarówno Specjalna Instytucja Zarządzająca, jak i szersze grono zainteresowanych 
stron z regionu posiada lepszy dostęp do partnerów międzynarodowych zarówno w zakresie 
zarządzania RIS3, jak i przeprowadzania badań naukowych i innowacji. Metody zastosowane we 
Wschodniej Macedonii i Tracji zastosowano następnie w odniesieniu do innych regionów Grecji.
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06  Wsparcie JRC na rzecz „Schodów do doskonałości” 
państw członkowskich

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Świadczenie pomocy regionom i państwom, aby zlikwidować lukę innowacyjną oraz propagować doskonałość 
we wszystkich regionach i państwach UE. Może się to odbywać za pośrednictwem analizy przekrojowej lub 
konkretnych wydarzeń tematycznych.

Znaczenie dla władz regionalnych
Inicjatywa „Schody do doskonałości” zapewnia państwom członkowskim i regionom pomoc we wspieraniu bardziej 
skutecznej i efektywnej realizacji strategii inteligentnej specjalizacji dzięki tworzeniu synergii między instrumentami 
finansowania badań naukowych i innowacji. Początkowo koncentrowała się na państwach członkowskich 
wchodzących w skład UE13 (państwach, które przystąpiły do UE po 2004 r.: Bułgarii, Republice Czeskiej, Estonii, 
Chorwacji, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Rumunii, Słowenii i Słowacji); na podstawie mandatu 
przyznanego przez obecny Parlament Europejski, zakres geograficzny rozszerzono również na państwa członkowskie 
wchodzące w skład UE15 (państwa, które przystąpiły do UE przed 2004 r.: Belgię, Danię, Niemcy, Irlandię, Grecję, 
Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austrię, Portugalię, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo).

Inicjatywa przyczynia się do poprawy skuteczności i koordynacji administracyjnej w zakresie określania priorytetów 
i wykorzystywania środków publicznych z korzyścią dla obywateli oraz generowania wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy. W oparciu o planowane inwestycje w ramach różnych programów, zapewnia regionom, 
przemysłowi i organizacjom badawczym dopasowane wsparcie w obszarach badań naukowych i innowacji. 
Celem jest udzielenie im wsparcia w jak najlepszym wykorzystaniu wspólnotowych programów finansowania, 
takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 2020” oraz inne fundusze w obszarach 
takich jak energia, biogospodarka, zdrowie, lotnictwo lub przemysł rolno-spożywczy. Inicjatywa ułatwia również 
dialog i generuje możliwości między regionami i głównymi zainteresowanymi stronami o wspólnych priorytetach 
związanych z badaniami naukowymi i innowacjami.

Początkowo pomoc koncentrowała się na analizie konkretnego państwa, wsparciu i wydarzeniach. Po rozszerzeniu zakresu 
na wszystkie państwa członkowskie wchodzące w skład UE28, projekt koncentruje się w większym stopniu zarówno na 
wsparciu analitycznym nie odnoszącym się do konkretnego państwa, jak i wsparciu na rzecz polityki i partnerstwa.

Wsparcie analityczne ma na celu:

• określenie sposobów wyeliminowania barier uniemożliwiających zlikwidowanie luki innowacyjnej 
oraz wzmocnienia połączenia różnych unijnych źródeł finansowania badań naukowych i innowacji 
w ramach realizacji RIS3;

• lepsze zrozumienie czynników wpływających na powodzenie i niepowodzenie programu 
„Horyzont 2020”;

• zidentyfikowanie obszarów potrzebujących ukierunkowanego wsparcia, będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania różnych państwa członkowskich oraz regionów w odniesieniu do 
realizacji RIS3, uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” oraz optymalnego wykorzystania 
różnych źródeł finansowania badań naukowych i innowacji;

• zbadanie postępów w zakresie wykorzystywaniu finansowania na badania naukowe i innowacje, 
w szczególności z programu „Horyzont 2020” i EFRR.

Działalność dotycząca wsparcia na rzecz polityki i partnerstwa ma na celu:

• wsparcie państw członkowskich UE i regionów w likwidowaniu luki innowacyjnej oraz łączeniu 
różnych unijnych źródeł finansowania badań naukowych i innowacji w ramach realizacji RIS3;

• udzielanie wsparcia dla polityki krajowych i regionalnych instytucji zarządzających w obszarach 
wspólnego zainteresowania w odniesieniu do budowania zdolności, doskonalenia zarządzania 
RIS3 oraz optymalnego wykorzystania środków na badania naukowe i innowacje;

• ułatwienie zarówno partnerstwa, jak i wzajemnego uczenia się w lepiej i gorzej rozwiniętych regionach.
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Kontekst polityczny
Program „Horyzont 2020” jest unijnym, centralnie zarządzanym, głównym mechanizmem finansowania na 
rzecz wsparcia ponadnarodowych badań, rozwoju technologicznego i innowacji (badań naukowych i innowacji) 
w państwach członkowskich. Biorąc pod uwagę utrzymujące się nierówności między regionami, które nadal 
wpływają na UE pod względem ogólnego potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji, skuteczne 
uczestnictwo w programach badawczych opartych na doskonałości, takich jak „Horyzont 2020”, jest jednak 
nierównomierne. W odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 
odnotowano zdecydowane przesunięcie w ich politycznym uzasadnieniu w kierunku wyższej tematycznej 
koncentracji inwestycji w badania naukowe i innowacje. Wspieranie synergii w ich wykorzystywaniu może 
przynieść dodatkowe korzyści pod względem wyników dotyczących innowacji, może pomóc w zlikwidowaniu 
luki innowacyjnej w Europie oraz propagowaniu wzrostu gospodarczego. W tym celu Komisja opracowała 
również wytyczne dotyczące „Wykorzystywania synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi 
i inwestycyjnymi, programem „Horyzont 2020” oraz innymi unijnymi programami związanymi z badaniami 
naukowymi, innowacjami i konkurencyjnością”1.

Sposób korzystania
Działalność polegająca na mapowaniu zdolności koncentruje się na analizie państwa przeprowadzonej 
w odniesieniu do nowych państw członkowskich wchodzących w skład UE13 w celu wykorzystania dowodów 
jakościowych i ilościowych odnoszących się do ogólnych wskaźników ekonomicznych wyników gospodarczych 
oraz badań naukowych i innowacji, krajowych/regionalnych modeli uczestnictwa w siódmym programie 
ramowym oraz wskaźników absorpcji związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi 
(dostępnymi na stronie internetowej2 projektu). Prace usprawniono dzięki narzędziu do wizualizacji – 
regionalnej przeglądarce badań naukowych i innowacji3 – które zapewnia przegląd takich informacji.

Regionalna przeglądarka badań naukowych i innowacji: połączenie wskaźników ilościowych i informacji jakościowych.

Regionalna przeglądarka badań naukowych i innowacji
Dotychczas w ramach „Schodów do doskonałości” prowadzono działalność nastawioną na budowanie zdolności 
skoncentrowane na organizacji krajowych wydarzeń związanych ze „Schodami do doskonałości” w każdym państwie 
członkowskim wchodzącym w skład UE13. Wydarzenia te zapewniły wyjątkową platformę dla lepszego zrozumienia 
europejskiego i krajowego ekosystemu badań naukowych i innowacji, dla wymiany doświadczeń, jak również 
zwiększania świadomości na temat działań koniecznych do umożliwienia współpracy i synergii wśród podmiotów 
związanych z badaniami naukowymi i innowacjami. W wydarzeniach tych uczestniczyły organy krajowe / władze 
regionalne odpowiedzialne za S3 lub europejskie programy finansowania, uznani eksperci, a także przedstawiciele 
szkół wyższych, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. W wyniku każdego wydarzenia krajowego S2E i władze 
krajowe publikowały wspólne oświadczenie w celu podsumowania głównych działań politycznych niezbędnych do 
przezwyciężenia istniejących barier i stworzenia synergii na rzecz zwiększenia wydajności krajowego „ekosystemu” 
badań naukowych i innowacji. Wszystkie wspólne oświadczenia można znaleźć na stronie projektu4. Główne kwestie 
i zalecenia zaproponowane podczas tych wydarzeń można podsumować w trzech wymiarach:

1. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence 
3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/national-events

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/national-events
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WYSOKA

ŚREDNIA

NISKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ PORUSZANYCH TEMATÓW

WYSOKA

ŚREDNIA

NISKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ PORUSZANYCH TEMATÓW

• Jakość zarządzania w zakresie badań i innowacji

• Budowanie zdolności

• Innowacje na rzecz komercjalizacji

WYSOKA

ŚREDNIA

NISKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ PORUSZANYCH TEMATÓW

• Trwałość funkcjonowania infrastruktury badawczej i koszty utrzymania;
• Brak wiedzy fachowej i wykwalifikowanego personelu do celów wsparcia uczestnictwa 

w programie „Horyzont 2020”; 
• Drenaż mózgów.

• Uznanie funduszy ESI za łatwo/pewne źródło finansowania krótkoterminowych projektów badaw-
czych (efekt substytucyjny względem innych funduszy na rzecz badań naukowych i innowacji);

• Różnice w wysokości wynagrodzeń między badaczami w państwach członkowskich UE13 a UE15;
• Potrzeba usprawnienia współpracy w dziedzinie badań w państwach członkowskich UE15.

• Dostęp do publicznej infrastruktury badawczej dla przedsiębiorstw i poprawa partnerstw 
publiczno prywatnych;

• Potrzeba skutecznych ram prawnych w zakresie zamówień publicznych;
• Przyciąganie państw członkowskich UE13 do zagranicznych badaczy.

• Koordinacja, komunikacja i tworzenie zaufania między zaiteresowanymi stronami;
• Obiciążenie administracyjne i skomplikowane procedury;
• Zaangażowanie przedsębiorstw ekosystem innowacji.

• Terminowy obieg informacji (efekt „silosu”;
• Podejście strategiczne, długoterminowe planowanie strategiczne i ustalanie priorytetów;
• Niestablina struktura polityczna i administracyna, rozdrobniony system badań naukowych i 

częste zmiany instrumentów politycnych.

• Zróżnicowane przyjmowanie przepisów UE do prawa krajowago;
• Rożne reakcje instytucji zarządzają na nowe wyzwania gospodarcze;
• Zróżnicowane zainteresesowanie instytucji zarządzających innymi inicjatywami UE 

dotyczącymi innowacji (tj. unijnymi programami makroregionalnymi, inicjatywami w 
dzidzinie współpracy, politykami klastrowymi).

• Brak stratego wsparcia zachȩt do komercjalizacji;
• Otoczenie biznesu oparte na MŚP o organiczonych zdolnościach i zasobach;
• Bral międzynarodowej współpracy i badań ściśle rynkowych.

• Potrzeba zwiększenia zakresu inicjatywy pieczęć doskonałości;
• Skomplikowane zasady pomocy państwa;
• Niska kultura korporacyjna i kultura przedsiębiorczości.

• Ograniczona rola biur transferu technologii i uslug wsparcia dla przedsiębiorstw;
• Restrykcyjne przepisy dotyczące zamówień publicznych;
• Brak przedsiębiorczości w programach nauczenia.

Wsparcie JRC na rzecz schodów ku doskonałości państw członkowskich
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Wpływ
Ogólnie rzecz biorąc, połączenie mapowania zdolności i inicjatyw w zakresie budowania zdolności doprowadziło 
do osiągnięcia znaczących wyników:

• zapewnienie lepszego zrozumienia krajowych i regionalnych „ekosystemów” innowacji, ze 
szczególnym naciskiem na identyfikację przeszkód, barier i potencjału innowacyjnego;

• podniesienie świadomości w zakresie działań niezbędnych do zapewnienia synergii między 
funduszami ESI i programem „Horyzont 2020” a innymi europejskimi i krajowymi programami 
na rzecz badań naukowych i innowacji;

• ułatwienia w rozpowszechnianiu analiz przykładów i doświadczeń w zakresie łączenia funduszy 
strukturalnych i programów ramowych (programy ramowe i „Horyzont 2020”) w celu poprawy 
doskonałości systemów badań naukowych i innowacji;

• wyciągnięcie wniosków na przyszłość i określenie działań następczych w celu wzmocnienia 
potencjalnych synergii między różnymi funduszami UE w danym państwie członkowskim.

W szczególności wydarzenia krajowe w ramach S2E umożliwiły nawiązanie świadomej komunikacji między 
zainteresowanymi stronami w uczestniczących państwach członkowskich. Zostało to uznane za nowość 
samą w sobie.



Platforma Inteligentnej Specjalizacji w dziedzinie modernizacji przemysłu (S3P – przemysł)

24

07  Platforma Inteligentnej Specjalizacji w dziedzinie 
modernizacji przemysłu (S3P – przemysł)

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Komisja Europejska wspiera modernizację przemysłu europejskiego w celu zapewnienia konkurencyjności 
UE na świecie. Cel ten jest wspierany przez kilka dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej (DG), w tym JRC, 
w drodze ukierunkowanego dostosowania ich polityk wielopoziomowych.

S3P – przemysł sprzyja synergiom między różnymi źródłami finansowania.

Jedną z sił napędowych wspólnej inicjatywy S3P – przemysł jest wspieranie synergii i komplementarności 
między różnymi źródłami finansowania w celu przyspieszenia rozwoju wspólnych projektów inwestycyjnych 
wspieranych przez możliwe synergie między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), unijnym 
Programem na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), 
programem „Horyzont 2020” i innymi źródłami finansowania. Pomimo różnic między głównymi celami tych 
źródeł finansowania, dzięki ułatwianiu synergii między nimi, źródła te mogą w znacznej mierze uzupełniać 
główne cele S3P-IM w zakresie wspierania optymalnego i skutecznego wdrażania funduszy polityki spójności 
w odniesieniu do wysokiej jakości modernizacji przemysłu i projektów inwestycyjnych oraz lepszego 
dostosowania działań innowacyjnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Aby ułatwić konkretne innowacje międzyregionalne, partnerstwom działającym w ramach platformy zostanie 
udostępnionych kilka mechanizmów wsparcia. Te mechanizmy wsparcia są dostosowane do rozwoju 
partnerstwa oraz do potrzeb partnerstwa i przemysłu, bez względu na to, czy potrzebują one wsparcia 
analitycznego, specjalistycznego, czy też rzeczywistego finansowania ze strony dyrekcji generalnych 
zaangażowanych w inicjatywę.

Platforma Inteligentnej Specjalizacji Wspólnego Centrum Badawczego stanowi główny punkt kontaktowy 
inicjatywy, której celem jest ułatwienie otwartego procesu międzyregionalnej współpracy w zakresie 
inwestycji inicjowanych przez przedsiębiorstwa w przypadku uzgodnionych tematów dotyczących innowacji. 
Rolą Platformy Inteligentnej Specjalizacji jest udzielanie regionom UE bezpośredniej pomocy w inicjowaniu 
partnerstw międzyregionalnych, jak również organizacja późniejszego procesu, przy zapewnieniu stałego 
wsparcia doradczego i analitycznego na rzecz partnerstw. Głównym celem S3P-IM jest więc wspieranie 
wysiłków zaangażowanych regionów i państw członkowskich UE na rzecz współpracy przy opracowywaniu 
szeregu projektów inwestycyjnych związanych z konkretnymi obszarami tematycznymi S3 poprzez współpracę 
międzyregionalną. W związku z tym platforma będzie wspólnie rozwijana i kierowana przez same regiony na 
uprzednio zdefiniowanych etapach procesu działań1.

1. Opis poszczególnych etapów i podetapów procesu działań znajduje się na stronie: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/how-does-it-work.
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Znaczenie dla władz regionalnych
Uczestniczące dyrekcje generalne w coraz większym stopniu dostosowują swoje wspólne wysiłki w celu 
wspierania nowych strategicznych obszarów wzrostu, w tym obszarów związanych z rozwojem w sześciu 
strategicznych, przekrojowych obszarach, takich jak kluczowe technologie prorozwojowe, ekologicznie 
czyste pojazdy i transport, bioprodukty, budownictwo i surowce oraz inteligentne sieci. Te i inne technologie 
są obecnie uznawane za środki służące sprostaniu ważnym wyzwaniom społecznym poprzez ułatwianie 
dostępu do nowych produktów i usług oraz skuteczne doprowadzenie do inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Odgrywają one również ważną rolę w strategiach 
wielu gałęzi przemysłu w zakresie badań, innowacji i klastrów. Oczekuje się, że technologie te umożliwią 
zastosowania niezbędne do poprawy zasobooszczędności, zintensyfikowania walki ze zmianami klimatu lub 
umożliwienia starzenia się w dobrym zdrowiu. Innymi słowy, technologie te odgrywają rolę „prorozwojową”, 
„horyzontalną” i „wszechobecną” zarówno w odniesieniu do nowych, jak i tradycyjnych produktów.

Kontekst polityczny
Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie i regiony do rozważenia możliwości wspierania potencjalnych 
efektów mnożnikowych rozwiązań opartych na kluczowych technologiach prorozwojowych, a w rezultacie do 
wzmocnienia istniejących i ewentualnego rozwoju nowych europejskich przemysłowych łańcuchów wartości. 
Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest włączenie tych technologii do krajowych i regionalnych 
strategii inteligentnej specjalizacji. Ramy S3, w połączeniu ze zwiększeniem połączeń międzyregionalnych, 
mogą sprzyjać współpracy w zakresie wdrażania, rozpowszechniania, a nawet współinnowacji zastosowań. 
Taka dynamika może być rozłożona na regiony specjalizujące się w podstawowych wynalazkach i regiony 
inwestujące w określone dziedziny zastosowań.

Sposób korzystania
Po uruchomieniu platformy S3P – przemysł, w dniu 2 czerwca 2016 r. regiony UE zostały poproszone 
o zaproponowanie partnerstw związanych z konkretnymi obszarami tematycznymi w dziedzinie modernizacji 
przemysłu, w ramach których chciałyby współpracować i zobowiązać się do wspólnego inwestowania w rozwój 
nowych europejskich łańcuchów wartości z innymi regionami lub państwami członkowskimi.

Partnerstwo w nowym obszarze tematycznym może zostać zaproponowane przez co najmniej dwa regiony 
lub państwa członkowskie UE, które będą pełnić rolę wiodących partnerów w partnerstwie pod warunkiem, 
że ich wniosek zawiera szereg kluczowych elementów, które należy uznać za kwalifikujące się. Wyrażenie 
zainteresowania ustanowieniem i współkierowaniem nowymi partnerstwami w określonych obszarach 
tematycznych modernizacji przemysłowej można składać za pośrednictwem strony internetowej S3P – przemysł2.

Partnerstwa działające w ramach S3P – przemysł są wspierane przez uczestniczące dyrekcje generalne w ich 
wysiłkach na rzecz opracowania szeregu wspólnych projektów inwestycyjnych związanych z konkretnymi 
obszarami tematycznymi priorytetów inteligentnej specjalizacji w ramach współpracy międzyregionalnej. 
Platforma S3P – przemysł jest zatem współtworzona i współprowadzona przez regiony i same państwa 
członkowskie, co zapewnia aktywny udział i zaangażowanie tzw. podmiotów poczwórnej helisy, tj. przemysłu 
i powiązanych organizacji i klastrów biznesowych, a także instytucji badawczych, środowisk akademickich 
i społeczeństwa obywatelskiego. Połączenie to odegra kluczową rolę w łączeniu władz regionalnych 
z interesami i potrzebami przemysłowymi i rynkowymi.

2.  Formularz wyrażenia zainteresowania w odniesieniu do S3P – przemysł dostępny jest na stronie:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3thematicplatform_expression_of_interest
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Kwalifikujące się partnerstwa S3P – przemysł3 działające obecnie w ramach S3P – przemysł obejmują 
następujące obszary tematyczne:

S3P – przemysł dysponuje funkcyjną skrzynką poczty elektronicznej4 umożliwiającą władzom krajowym 
i regionalnym oraz innym zainteresowanym stronom bezpośredni kontakt z inicjatywą, a także posiada stronę 
internetową5.

Wpływ
Konkurencyjność i wzrost przemysłu europejskiego w dużym stopniu zależą od zdolności regionów Europy 
do zapewnienia dynamicznego „ekosystemu” dla innowacji, który ułatwia współpracę między przemysłem, 
środowiskiem akademickim i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie innowacji. Aby to osiągnąć, 
konieczne jest zintegrowane podejście, które zapewni silne zaangażowanie przemysłu we wdrażanie strategii 
badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji i zintensyfikuje współpracę międzyregionalną 
ze szczególnym naciskiem na lepsze wykorzystanie klastrów i wspieranie modernizacji przemysłu, dla której 
S3P – przemysł stanowi ramy.

Od momentu wprowadzenia platformy S3P – przemysł, kwalifikujące się partnerstwa poczyniły postępy na 
wszystkich etapach przepływu pracy w odniesieniu do ich obszarów tematycznych. Ich stopień zaawansowania 
przedstawiono na poniższym wykresie, co pozwala platformie S3P – przemysł na monitorowanie i ocenę 
postępów zgodnie z celami inicjatywy.

3.  Więcej informacji na temat partnerstwa można znaleźć na stronie internetowej partnerstwa S3P – przemysł: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
thematic-areas Należy zwrócić uwagę, że od zakończenia niniejszego sprawozdania w dniu 14 lipca 2017 r. W trakcie oceny są kolejne partnerstwa 
tematyczne w dziedzinie zintegrowanej fotoniki i turystyki (bezpieczeństwa).

4. JRC-S3P-INDUSTRY@ec.europa.eu
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation

Zaawansowane przetwórstwo
 przemysłowe
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SportMŚP do Przemysłu 4.0Technologia medycznaInnowacje w sektorze 
włókienniczym
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Platforma Inteligentnej Specjalizacji w dziedzinie modernizacji przemysłu (S3P – przemysł)
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08  Platforma Inteligentnej Specjalizacji 
w sektorze rolno-spożywczym

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Platforma Inteligentnej Specjalizacji w sektorze rolno-spożywczym ma na celu przyspieszenie rozwoju 
wspólnych projektów inwestycyjnych związanych z rolnictwem i żywnością na poziomie UE. W ramach 
S3P w sektorze rolno-spożywczym propaguje się i wspiera współpracę międzyregionalną w obszarach 
tematycznych opartych na priorytetach inteligentnej specjalizacji określonych przez władze regionalne 
i krajowe. Dzięki tej platformie tematycznej regiony i państwa członkowskie UE są w stanie skuteczniej 
wdrażać swoje strategie inteligentnej specjalizacji, a zainteresowane strony w danym regionie korzystają 
z nowych możliwości współpracy z partnerami z innych regionów.

S3P w sektorze rolno-spożywczym ma na celu przyspieszenie realizacji wspólnych projektów oraz wspiera współpracę 
międzyregionalną w obszarach tematycznych.

Pomoc techniczna w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji obejmuje:

• wspieranie rozwoju i wzmacniania europejskich „ekosystemów” na rzecz współpracy 
międzyregionalnej w oparciu o obszary inteligentnej specjalizacji;

• ułatwianie wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się i współpracy w celu osiągnięcia 
lepszego dopasowania podmiotów gospodarczych do badań naukowych, jak również podmiotów 
innowacyjnych do ich odpowiedników biznesowych;

• przygotowanie wytycznych dotyczących roli władz regionalnych we współtworzeniu i rozwijaniu 
europejskich łańcuchów wartości w kluczowych niszach inteligentnej specjalizacji.

Platforma Inteligentnej Specjalizacji zapewnia wsparcie metodologiczne, wiedzę fachową, doradztwo 
i możliwości tworzenia sieci kontaktów poprzez warsztaty i seminaria. Ponadto zapewnia się wsparcie 
partnerstwom w identyfikowaniu silnych i brakujących kompetencji wśród uczestniczących regionów poprzez 
łączenie istniejących narzędzi analitycznych UE.

Znaczenie dla władz regionalnych
Celem platformy S3P w sektorze rolno-spożywczym jest pomoc regionom w rozwoju współpracy 
międzyregionalnej w sektorze rolno-spożywczym, w szczególności dzięki propagowaniu tworzenia partnerstw 
na rzecz współpracy międzyregionalnej w rolno-spożywczych łańcuchach wartości oraz pomoc uczestnikom 
w wykorzystaniu istniejących już źródeł finansowania, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), krajowe i regionalne fundusze publiczne oraz środki prywatne, co umożliwi im rozłożenie ryzyka 
inwestycyjnego i zwiększenie zysków.
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Platforma Inteligentnej Specjalizacji w sektorze rolno-spożywczym

Jedną z istotnych korzyści, jakie oferuje tematyczna Platforma Inteligentnej Specjalizacji w sektorze rolno-
spożywczym jest współpraca międzyregionalna i wewnątrzregionalna, w ramach której regiony współpracują 
nad wspólnymi celami. Ponadto regiony mogą dzielić zasoby w celu osiągnięcia wspólnego celu z większą 
skutecznością. Platforma w sektorze rolno-spożywczym może poprawić konkurencyjność, odporność 
i zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego dzięki promowaniu gospodarki o wspólnej wartości.

Kontekst polityczny
Europejska współpraca terytorialna, lepiej znana jako Interreg, jest jednym z dwóch celów polityki spójności 
i zapewnia ramy dla realizacji wspólnych działań i wymiany polityki między podmiotami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Nadrzędnym celem Europejskiej współpracy 
terytorialnej jest promowanie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako 
całości. Za pośrednictwem swojej polityki UE wspiera również różne inne inicjatywy w zakresie tworzenia 
sieci, w tym inicjatywy w obszarze łańcucha wartości w sektorze rolno-spożywczym. Pomaga to w łączeniu 
naukowców, przemysłu i rolników z różnych krajów. Te platformy i sieci opracowują strategiczne programy 
badawcze i mogą inspirować do innowacji w terenie.

Sposób korzystania
Platforma w sektorze rolno-spożywczym opiera się na podejściu oddolnym i jest kierowana przez regiony, 
które pragną wspierać współpracę międzyregionalną w oparciu o dopasowanie swoich priorytetów w zakresie 
inteligentnej specjalizacji związanej z sektorem rolno-spożywczym. Jest ona więc wspólnie rozwijana i kierowana 
przez proaktywne regiony przy aktywnym udziale organizacji przedsiębiorców, instytucji badawczych, środowisk 
akademickich i społeczeństwa obywatelskiego. Platforma S3P w sektorze rolno-spożywczym obejmuje 
partnerstwa tematyczne, które są proponowane i koordynowane przez samodzielne regiony.

Ogólnie rzecz biorąc, partnerstwo w nowym obszarze tematycznym może zostać zaproponowane przez 
dwa wiodące regiony (regiony lub państwa członkowskie UE). Zgłoszenia zainteresowania ustanowieniem 
i współkierowaniem nowymi partnerstwami w określonych obszarach tematycznych sektora rolno-spożywczego 
można składać za pośrednictwem przeznaczonej do tego strony internetowej1. W czerwcu 2016 r., w związku 
z uruchomieniem platformy w sektorze rolno-spożywczym, Komisja Europejska zwróciła się do wszystkich 
regionów UE o wyrażenie zainteresowania ustanowieniem nowych partnerstw międzyregionalnych związanych 
z konkretnymi obszarami tematycznymi powiązanymi z sektorem rolno-spożywczym, w ramach których 
chciałyby one współpracować i zobowiązać się do wspólnego inwestowania w rozwój nowych europejskich 
łańcuchów wartości z innymi regionami lub państwami członkowskimi. Lista złożonych wniosków dotyczących 
rozwoju partnerstw tematycznych S3P w sektorze rolno-spożywczym znajduje się w sekcji „Wyrażenie 
zainteresowania”2 na stronie S3P w sektorze rolno-spożywczym.

Komisja Europejska zobowiązała się do udzielania kwalifikującym się partnerstwom specjalistycznej 
pomocy, organizowania warsztatów w celu określenia wspólnych obszarów zainteresowania oraz omawiania 
działań wdrożeniowych. Może to prowadzić do organizowania wydarzeń związanych z doborem partnerów 
i kojarzeniem zainteresowanych partnerów, w tym przemysłu, środowisk akademickich i biznesu, mających na 
celu omówienie, ułatwienie i przyspieszenie rozwoju wspólnych projektów inwestycyjnych.

Na stronie internetowej S3P w sektorze rolno-spożywczym zamieszczono również szereg dokumentów 
poświęconych brakowi wiedzy na temat określania potencjalnych regionów partnerskich, które mają 
zainteresowania i zobowiązania w określonych obszarach tematycznych, a także na temat istniejących 
lub potwierdzonych możliwości regionalnych, w celu przyczynienia się do wspólnych inicjatyw i przyszłych 
partnerstw w obszarach o znaczeniu strategicznym.

Punkt kontaktowy S3P w sektorze rolno-spożywczym: JRC-S3P-AGRIFOOD@ec.europa.eu

Wpływ
Możliwości inwestycyjne stwarzane przez S3P w sektorze rolno-spożywczym przyczynią się do stworzenia bardziej 
konkurencyjnego i zrównoważonego łańcucha dostaw żywności w UE, bardziej odpornych systemów żywnościowych 
oraz skuteczniejszego ukierunkowania funduszy regionalnych UE na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 
w szczególności dzięki licznym MŚP i mikroprzedsiębiorstwom, które tworzą ten łańcuch. Platforma będzie również 
propagować komplementarność instrumentów finansowania wspierających szereg projektów inwestycyjnych.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agrifood-expression-interest

mailto:JRC-S3P-AGRIFOOD@ec.europa.eu
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agrifood-expression-interest
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09  Europejskie bieguny doskonałości  
w dziedzinie ICT (EIPE)

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Interaktywne narzędzie internetowe służące do mapowania działalności badawczo-rozwojowej w Europie, 
oferujące 42 indywidualne wskaźniki dotyczące aglomeracji działalności gospodarczej i badawczej, 
internacjonalizacji i tworzenia sieci na poziomie globalnym dla każdego z 1303 regionów NUTS31 w Europie.

Znaczenie dla władz regionalnych
W ramach narzędzia europejskie bieguny doskonałości w dziedzinie ICT regiony mogą znaleźć dane 
(niedostępne gdzie indziej) stanowiące bardzo szczegółowe analityczne informacje dotyczące badań i rozwoju, 
innowacji i działalności gospodarczej w dziedzinie ICT. Każdy z 42 wskaźników dotyczy innego aspektu 
wyników regionu w zakresie aglomeracji działalności gospodarczej lub badawczej w dziedzinie ICT. Wskaźniki 
te, wraz z czterema dostarczonymi wskaźnikami złożonymi, oferują bardzo szczegółową i dokładną obserwację 
roli regionów europejskich w globalnych sieciach ICT. Ponadto, jako że projekt ten ma na celu zdefiniowanie, 
określenie, przeanalizowanie i monitorowanie istnienia i postępów obecnych i powstających europejskich 
biegunów światowej doskonałości w dziedzinie ICT, udostępniane są rankingi w celu porównania z liderami 
w każdym z różnych docelowych aspektów. Projekt przyczynia się do monitorowania i mierzenia transformacji 
cyfrowej poprzez rozliczanie aglomeracji, internacjonalizację i tworzenie sieci kontaktów w dziedzinie ICT.

Kontekst polityczny
Zgodnie z agendą cyfrową2 Komisja opublikowała komunikat zatytułowany „Strategia na rzecz badań i rozwoju 
oraz innowacji w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych w Europie: Podnoszenie poprzeczki”3. 
W komunikacie tym zaproponowano strategię ukierunkowaną na osiągnięcie przywództwa w sektorze ICT, 
zwiększenie atrakcyjności Europy pod względem inwestycji w ICT i umiejętności oraz zapewnienie, aby jej 
gospodarka i społeczeństwo w pełni skorzystały na rozwoju ICT. W oparciu o atuty Europy, w szczególności 
liczne klastry przemysłowe ICT w Europie, strategia dąży do zwiększenia wysiłków w zakresie badań i innowacji 
w sektorze ICT oraz maksymalizacji ich wpływu w obecnej sytuacji gospodarczej. Stanowi ona część przygotowań 
do europejskiego planu innowacji i badań oraz obejmuje główne technologie przyszłości, w tym ICT.

W wysiłkach związanych z bieżącą transformacją cyfrową kluczowe znaczenie ma wykorzystanie potencjału 
badań naukowych, innowacji i działalności gospodarczej w dziedzinie ICT.

Atlas EIPE przedstawia w skrócie, w jaki sposób działalność ICT jest rozpowszechniona w Europie i gdzie znajdują się jej główne lokalizacje.

1.  Od stycznia 2015 r. NUTS3 obejmuje 1342 regiony. Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji NUTS można znaleźć na stronie internetowej:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts

2. http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
3. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4698
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Europejskie bieguny doskonałości w dziedzinie ICT

Sposób korzystania
Regiony mogą korzystać z dostępnych map, aby sprawdzić swoje wyniki i pozycję w stosunku do doskonałości 
w każdej dziedzinie dzięki interaktywnej wizualizacji internetowej atlasu EIPE4. Mogą one uzyskać dostęp do 
wszystkich 42 wskaźników i 4 złożonych wskaźników w celu przeanalizowania swoich wyników w zakresie badań 
i rozwoju, innowacji i działalności gospodarczej w dziedzinie ICT, rozważenia internacjonalizacji i możliwości 
tworzenia globalnych sieci kontaktów na potrzeby opracowania odpowiednich zaleceń dotyczących polityki.

W ramach projektu europejskie bieguny doskonałości w dziedzinie ICT5 ustanowiono ogólne koncepcyjne 
i metodologiczne warunki definiowania, określania, analizowania i monitorowania istnienia i postępów 
obecnych i przyszłych europejskich biegunów doskonałości w dziedzinie ICT. Celem jest poprawa naszej 
zdolności rozróżniania tych biegunów doskonałości wśród wielu europejskich klastrów ICT oraz porównania ich 
z biegunami pozaeuropejskimi. W ramach projektu prowadzona jest obserwacja ich dynamiki oraz oferowana 
jest szczegółowa analiza ich charakterystyki.

JRC opracowuje obecnie zaktualizowaną wersję Atlasu EIPE. Będzie on zawierał wyniki empirycznego 
mapowania badań i rozwoju, innowacji i działalności gospodarczej w dziedzinie ICT w Europie. Atlas będzie 
zawierał ranking najlepszych europejskich regionów NUTS 3 opracowany na podstawie ich wyników w zakresie 
złożonego wskaźnika EIPE (EIPE CI). Będzie zawierał również rankingi w odniesieniu do 42 pojedynczych 
wskaźników, które przyczyniły się do opracowania złożonego wskaźnika EIPE.

Atlas zapewnia reprezentację geograficzną oraz narzędzie oparte na mapach, za pomocą którego można 
badać różne wymiary doskonałości. Dotyczy to aglomeracji, internacjonalizacji i tworzenia sieci kontaktów 
w odniesieniu do badań, innowacji i działalności gospodarczej w dziedzinie ICT. Atlas EIPE zawiera również 
przegląd wyników regionów określonych jako główne lokalizacje działalności ICT w Europie. Jego celem 
jest przedstawienie kompleksowego obrazu sposobu rozpowszechnienia działalności ICT w Europie oraz 
jej głównych lokalizacji. Oczekuje się, że informacje te pozwolą na uzyskanie lepszego obrazu sytuacji, 
działalności i podmiotów ICT w Europie w każdej lokalizacji oraz ujawnią ich mocne i słabe strony.

Opracowano również sprawozdania z analiz przykładów, aby przedstawić przykłady tego, w jaki sposób 
można wykorzystać projekty realizowane w ramach europejskich biegunów doskonałości w dziedzinie ICT 
i dotyczące ich wskaźniki do pokierowania skutecznymi pracami analitycznymi i podstawowymi inicjatywami 
politycznymi.

Atlas umożliwi również analizę i prezentację graficzną na różnych poziomach agregacji – od NUTS3 do 
poziomu krajowego.

Wpływ
W ramach projektu po raz pierwszy przewidziano ilościowe środki aglomeracji geograficznej badań naukowych, 
innowacji i działalności gospodarczej w dziedzinie ICT. Ponadto projekt umożliwia lepsze zrozumienie osiągnięć 
w zakresie internacjonalizacji oraz faktycznej roli biegunów doskonałości w ogólnoświatowych sieciach. 

4. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/eipe
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10  Zwiększanie wpływu szkolnictwa wyższego na 
innowacje: Przedsiębiorcze szkoły wyższe

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
JRC bada warunki, które wpływają na powodzenie europejskich szkół wyższych w zwiększaniu 
przedsiębiorczości m.in.: wielkość budżetu, autonomia, wyniki badań naukowych, specjalizacja, kształcenie 
w zakresie przedsiębiorczości oraz stosunek nauczania do liczby prowadzonych badań. Opublikowano już 
pierwszą analizę przykładów uniwersytetu Aalto i jego ekosystemu innowacji1. Połączona analiza jakościowa 
i ilościowa będzie skutkowała opublikowaniem sprawozdania zaplanowanego na 2018 r.2.

Znaczenie dla władz regionalnych
Władze krajowe i regionalne coraz częściej oczekują od szkół wyższych, że będą one odgrywały określoną rolę 
we wspieraniu rozwoju regionalnego i wzrostu gospodarczego. Głównym sposobem osiągnięcia tego celu jest 
promowanie przedsiębiorczych szkół wyższych. Takie szkoły wyższe przyjmują strategiczne podejście w celu 
osiągnięcia wysokiego stopnia interakcji z ich ekosystemem innowacji. Rozwijanie bardziej przedsiębiorczej 
roli może zwiększyć zdolności szkół wyższych do rozplanowania ich krajowych ekosystemów innowacji oraz 
ich wkładu w proces odkrywania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw, co będzie stanowiło podstawę 
strategii inteligentnej specjalizacji. Większy wgląd w czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które pozwalają 
szkołom wyższym stać się bardziej przedsiębiorczymi, może pomóc regionalnym i krajowym decydentom 
w propagowaniu tego rozwoju.

Kontekst polityczny
W kilku komunikatach Komisji Europejskiej podkreślono rosnące znaczenie przedsiębiorczości w szkołach 
wyższych. W komunikacie „Odnowiony program UE dla szkolnictwa wyższego” (COM(2017) 247) w centrum 
uwagi znalazło się promowanie przedsiębiorczych szkół wyższych.

Podobnie w komunikacie „Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.” (COM(2012) 795) stwierdza 
się, co następuje: „Szkoły wyższe powinny stawiać w większym stopniu na przedsiębiorczość. [...] Komisja 
Europejska we współpracy z OECD opracowała już ogólne założenia na potrzeby przedsiębiorczych uczelni”. 
W komunikacie „Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - plan modernizacji europejskich 
systemów szkolnictwa wyższego” (COM(2011) 567) stwierdza się, że: „Zachęcanie do zawierania partnerstw 
i podejmowania współpracy z biznesem jako podstawowej działalności instytucji szkolnictwa wyższego 
poprzez system nagradzania, zachęty do multidyscyplinarnej współpracy różnych organizacji oraz znoszenie 
barier prawnych i administracyjnych utrudniających partnerstwa między instytucjami a innymi podmiotami 
publicznymi i prywatnymi”.

Badania nad czynnikami sukcesu przedsiębiorczych szkół wyższych będą wspierać starania, takie jak 
HEInnovate – inicjatywa Komisji Europejskiej i OECD, mająca na celu ocenę i rozwój przedsiębiorczości 
w instytucjach szkolnictwa wyższego.

1.  Dostępne pod adresem: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
2.  Repozytorium publikacji JRC jest serwisem internetowym zapewniającym dostęp do wszystkich publikacji badawczych opracowanych przez Wspólne 

Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.
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Wzrost wpływu szkolnictwa wyższego na innowacje: Przedsiębiorcze szkoły wyższe

Sposób korzystania
Pierwszym opublikowanym wynikiem projektu jest analiza przykładów określająca kluczowe czynniki 
w ekosystemie innowacji Espoo (Finlandia), koncentrująca się na roli uniwersytetu Aalto jako przykładzie 
przedsiębiorczej szkoły wyższej.

Wyniki projektu zostaną wykorzystane przez centrum wiedzy o szkolnictwie wyższym utworzone przez JRC 
i EAC oraz działające w oparciu o doświadczenia zdobyte w ramach inicjatywy HEInnovate prowadzonej przez 
DG EAC3.

Wpływ
Wpływ polityki jest potrójny: po pierwsze, szkoły wyższe przyczyniają się do rozwoju zasobów ludzkich 
w swoich regionalnych i krajowych ekosystemach innowacji. Większe zaangażowanie w kształcenie w zakresie 
przedsiębiorczości i lepsza interakcja między szkołami wyższymi a podmiotami sektora prywatnego mogą 
skutkować większymi możliwościami absolwentów, jeżeli chodzi o sprostanie krajowym i regionalnym 
potrzebom w zakresie rozwoju gospodarczego. Po drugie, chociaż szkolenie absolwentów ma największy wkład 
w transfer wiedzy, szkoły wyższe również odgrywają bezpośrednią rolę w rozpowszechnianiu wiedzy naukowej 
i technologicznej wśród krajowych podmiotów sektora prywatnego. Taki transfer wiedzy może przybierać 
różne formy. Odbywa się m.in. dzięki badaniom prowadzonym w ramach umowy, wspólnym badaniom 
i przechodzeniu personelu szkół wyższych do przedsiębiorstw sektora prywatnego. Po trzecie, większa rola 
szkół wyższych w zakresie przedsiębiorczości daje im większe szanse wnoszenia czynnego wkładu w procesy 
rozwoju regionalnego. Jako podmioty zarządzające krajowym ekosystemem innowacji mogą one również 
odgrywać większą rolę w procesach inteligentnej specjalizacji.

3. https://heinnovate.eu/en

https://heinnovate.eu/en
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11 Obozy innowacji

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Obozy innowacji stanowią zasadniczo narzędzie do rozwijania kultury innowacyjności na szczeblu lokalnym. Ich 
celem jest rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych, z jakimi zmagają się lokalne społeczności 
w kontekście europejskim. Obozy te skupiają zróżnicowaną geograficznie i dyscyplinarnie grupę uczestników, którzy 
ściśle współpracują ze sobą przez dwa do pięciu dni. Przyjęcie sposobu myślenia przedsiębiorcy i jego procesów 
pracy ma na celu sprzyjanie odkrywaniu możliwości i rozwojowi pomysłów mających wpływ na rzeczywisty świat. 
Od 2010 r. metodologia ta została udoskonalona dzięki ciągłej organizacji takich obozów w całej Europie.

Platforma Inteligentnej Specjalizacji (S3P), której przyświecają te same cele, zachęca i wspiera regiony i miasta 
pragnące gościć obozy innowacji. Platforma może zapewnić wsparcie metodologiczne oraz dostęp do zespołu 
zawodowych doradców oraz pomóc zespołowi lokalnych doradców w przygotowaniu do samodzielnego 
korzystania z metodologii.

Znaczenie dla władz regionalnych
Metodologia obozów innowacji ułatwia regionom i miastom identyfikowanie lokalnych wyzwań społecznych 
i koncepcji innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do powiązanych z nimi kwestii. Grupy multidyscyplinarne 
opracowują nowe pomysły i perspektywy dotyczące rzeczywistych wyzwań, zgłaszanych na obozach innowacji 
przez miasta, regiony, organizacje biznesowe, szkoły wyższe i organizacje pozarządowe.

Obozy innowacji są również narzędziem uzupełniającym proces odkrywania potencjału innowacyjności 
przedsiębiorstw – podstawową metodologię procesu inteligentnej specjalizacji JRC – w celu stymulowania 
interaktywnych i sprzyjających włączeniu społecznemu oddolnych procesów współpracy między wieloma 
i różnymi zainteresowanymi stronami.

Obóz innowacji w Gabrowie (Bułgaria, 2016 r.).

Kontekst polityczny
Zgodnie z ogólnymi ramami strategii „Europa 2020”, a w szczególności w kontekście jednolitego rynku 
cyfrowego, otwartą innowację postrzega się jako pozytywne podejście do innowacji, pomagające 
w rozwiązywaniu kluczowych wyzwań europejskich poprzez przystosowanie się do zmian oraz angażujące 
wszystkie odpowiednie zainteresowane strony.

Aby Europa stała się bardziej innowacyjną, dynamiczną i konkurencyjną gospodarką w zglobalizowanym 
świecie, potrzebne są bardziej pozytywne postawy wobec przedsiębiorczości i podejmowania ryzyka. 
Taka kultura nie może być narzucona, ale musi być pielęgnowana w społeczeństwie, ponieważ wykracza 
poza wąską dziedzinę polityki w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Decydenci ponoszą oczywistą 
odpowiedzialność za umożliwianie i sprzyjanie innowacji (np. nagradzanie za innowacje, wspieranie innowacji, 
tworzenie ekosystemów w celu ich rozpowszechnienia), przy czym kultura innowacji jest cechą społeczną, 
za którą odpowiedzialność zbiorową ponoszą wszystkie sprawcze zainteresowane grupy społeczne. Dobrze 
przemyślana kultura innowacji może przynieść korzyści społeczeństwu, a zatem z natury ma charakter 
sprzyjający włączeniu społecznemu. Taka metodologia jest potrzebna, aby zagwarantować, że wszystkie 
zainteresowane podmioty (w tym społeczeństwo obywatelskie) spotkają się i będą współpracować w celu 
sprostania wspólnym wyzwaniom związanym z rozwojem terytorialnym.



36

Obozy innowacji

Sposób korzystania
S3P zachęca i wspiera regiony i miasta ze wszystkich państw członkowskich UE, które chcą eksperymentować 
z obozami innowacji. Wyrażenie zainteresowania można przekazywać do Wspólnego Centrum Badawczego 
za pośrednictwem zespołu S3P1. Różne zainteresowane strony mogą mieć różne interesy:

• decydenci: zmobilizowanie zdolności miast i regionów do samoorganizacji w celu sprostania 
lokalnym wyzwaniom społecznym;

• przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy: dopasowanie/łączenie interesów, zdolności i sił na szczeblu 
lokalnym w celu konkurowania w innowacyjny sposób na zglobalizowanym rynku;

• środowisko akademickie: określenie lokalnie istotnych możliwości w zakresie badań i innowacji, 
które należy rozwijać w perspektywie długoterminowej we współpracy z przedsiębiorstwami 
i rządem, współpracując jednocześnie ze społecznością lokalną i na jej rzecz;

• społeczeństwo obywatelskie: wzmocnienie pozycji obywateli w celu zyskania własności 
i opracowania innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych, które budzą ich niepokój.

Każda z tych zainteresowanych stron mogłaby zaproponować podjęcie rzeczywistych wyzwań na obozie 
innowacji. Uczestnicy w różnym wieku, z różnych środowisk i państw pracują razem w obozach, w grupach, 
które w dużej mierze same się organizują. Nieco ułatwiony proces pracy zaplanowano tak, aby w sposób 
ciągły kształtowano i przeformułowywano kwestie, problemy i założenia istotne dla danego wyzwania. 
Prowadzi to do powstania szeregu nowych perspektyw – dzięki którym można lepiej zrozumieć te kwestie – 
oraz przedsiębiorczych sposobów radzenia sobie z nimi.

Integralną częścią procesu jest okres prototypowania w obozie. Działania następcze mają miejsce w różnych 
i stosownych lokalizacjach przy bezpośrednim zaangażowaniu zainteresowanych stron. Żywe laboratoria oraz 
(miejskie) stanowiska badawcze mogą być częścią tego procesu współtworzenia. Prowadzi to do powstania 
solidniejszych prototypów, praktycznych eksperymentów, projektów pilotażowych oraz – przy wystarczającym 
zaangażowaniu – planów przyspieszonej realizacji.

Metodyka obozów innowacji jest doskonalona po każdym obozie oraz dostosowywana do rozwiązywania 
konkretnych wyzwań dotyczących każdego wydarzenia w najlepszy sposób. Dobrym przykładem jest obóz 
innowacji w Gabrowie2, który odbył się w 2016 r. W Bułgarii. Ogólnym celem obozu było przekształcenie 
potencjału regionalnego w napędzany przez innowacje wzrost gospodarczy i w dobrostan społeczny. 
Osiągnięto to, zajmując się tematem „przezwyciężenia przepaści innowacyjnej w Europie”, zbadaniem trzech 
podstawowych wyzwań i zidentyfikowaniem możliwych rozwiązań:

• Przepaść innowacyjna w Europie

• Inteligentna specjalizacja w szkolnictwie wyższym i rozwoju obszarów miejskich

• Demokracja XXI wieku.

Inne regiony mogą czerpać wiedzę bezpośrednio z doświadczeń zdobytych podczas obozów innowacji dzięki 
uczestnictwu w tych obozach lub analizie dostępnych publicznie wyników obozów innowacji.

1.  Dostępne pod adresem: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/place-based-innovation-ecosystems-espoo-innovation-garden-and-aalto-university-finland
2.  http://gabrovoinnovationcamp.eu/ Niniejszy dokument obejmuje podstawową metodykę:  

http://gabrovoinnovationcamp.eu/wp-content/uploads/2016/08/Innovation-Camps-methodology-guide_Bratislava.pdf
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Wpływ
W przeszłości na obozach innowacji zajmowano się takimi problemami jak niskoemisyjne miejskie planowanie 
przestrzenne, realizowanie regionalnych stanowisk badawczych i instalacji demonstracyjnych, odnawianie 
zaangażowania obywateli i rządu oraz wzmacnianie innowacyjności i włączenia społeczeństwa. Od 2016 r. 
JRC współorganizowało obozy innowacji we współpracy z Komitetem Regionów – w Amsterdamie (NL), 
Bratysławie (SK) i Gabrowie (BG) – lub z regionami na etapie wdrażania ich RIS3 – w Laponii (FI) i w Katalonii 
(ES). W szczególności w tym drugim przypadku służyły one nawiązaniu współpracy (Laponia) lub zgrupowaniu 
przestrzeni i organizacji cyfrowych innowacji społecznych (living lab, fab lab, miejsca wytwarzania i miejsca 
wspólnej pracy, telecentra) w katalońskim ekosystemie innowacji. Dzięki temu zaangażowano obywateli jako 
współtwórców podczas wdrażania strategii inteligentnej specjalizacji Katalonii. Jeżeli chodzi o przykład obozu 
w Gabrowie, obóz ten zapewnił innowacyjny sposób podejścia do w dużej mierze niezbadanego i nieodkrytego 
potencjału istniejących miejskich możliwości innowacyjnych w regionie północno-centralnym Bułgarii, 
przedstawiony dzięki spotkaniu głównych lokalnych zainteresowanych stron i interakcji między nimi – były to 
lokalne władze, przedsiębiorstwa i gałęzie przemysłu, struktury akademickie (szkoły, Uniwersytet Techniczny, 
miejsca spotkań), społeczeństwo obywatelskie, organizatorzy działalności kulturalnej, freelancerzy itd. Gabrowo 
jest dynamicznym miastem w regionie północno-centralnym, a współorganizowanie obozu innowacji było 
silnym katalizatorem innowacyjnych pomysłów oraz prawdopodobnie impulsem do przeprowadzenia procesu 
odkrywania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw. Burmistrz Gabrowa wyraził chęć kontynuowania 
pracy nad propozycjami i sfinansowania rozwiązań, które są możliwe do realizacji. W szczególności projekt 
„cyfrowego osiągnięcia”, który przewiduje ruchomą (znajdującą się w ciężarówce) jednostkę przekazującą 
podstawową wiedzę cyfrową osobom starszym zamieszkującym obszary wiejskie, wykazał znaczny potencjał 
umożliwiający przeprowadzenie go w praktyce.
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12  Zapewnienie analizy systemów badań 
naukowych i innowacji

Sprawozdania krajowe obserwatorium badań naukowych i innowacji

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
W sprawozdaniach krajowych obserwatorium badań naukowych i innowacji przeanalizowano i oceniono rozwój 
i funkcjonowanie krajowego systemu badań i innowacji w 28 państwach członkowskich UE oraz powiązanych 
polityk. Analiza badań naukowych i innowacji w sprawozdaniach obserwatorium badań naukowych i innowacji, 
w tym wyzwania, rozwiązania polityczne i ich wpływ, zapewnia państwom członkowskim i regionalnym 
zainteresowanym stronom aktualne źródło analizy i dowodów. W sprawozdaniach z 2017 r. przewiduje się 
położenie większego nacisku na inteligentną specjalizację.

JRC współtworzy te krótkie sprawozdania wraz z siecią niezależnych ekspertów ds. badań naukowych i innowacji. 
Projekty sprawozdań uwzględnia się również w procesie europejskiego semestru. Punkty kontaktowe państw 
członkowskich mogą zapoznawać się ze sprawozdaniami przed ich publikacją. Aby sprawozdania były bardziej 
dostępne, publikuje się je w 20 językach UE.

Znaczenie dla władz regionalnych
Organy publiczne w całej Europie, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i państwowym, mają do odegrania 
ważną rolę w badaniach naukowych i innowacjach, od zaangażowania we wsparcie działań szkół wyższych 
w edukację, badania i rozwój lokalny, po ułatwianie współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami, 
a także zapewnianie finansowania lub zachęt zarządzanych na poziomie lokalnym.

Kontekst polityczny
Obserwatorium badań naukowych i innowacji bierze udział w osiąganiu głównych priorytetów Komisji, 
jakimi są „lepsze wydatkowanie środków”, „lepsze stanowienie prawa” i „wzmacnianie bazy przemysłowej”. 
Sprawozdania krajowe obserwatorium badań naukowych i innowacji zapewnią Komisji skonsolidowany wkład 
w krajowe polityki innowacyjności w 28 państwach członkowskich, przyczyniając się bezpośrednio do procesu 
europejskiego semestru. Sprawozdania zapewniają również informacje na potrzeby krajowego kształtowania 
polityki, w tym jako wkład w działania w ramach narzędzia wspierania polityki programu „Horyzont 
2020”. Obserwatorium badań naukowych i innowacji stanowi odpowiedź na zwiększone zainteresowanie 
państw członkowskich innowacją jako źródłem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zapewnia ono 
udokumentowane dane dotyczące krajowych i unijnych polityk w zakresie badań naukowych i innowacji, 
funkcjonowania finansowania i systemu wspierających wzrost gospodarczy, stabilności i dobrostanu 
społecznego w celu zapewnienia lepszych informacji na potrzeby polityk na szczeblu unijnym i krajowym.
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Sposób korzystania

Na stronie internetowej obserwatorium badań naukowych i innowacji – narzędzia wspierania polityki –  
przedstawiane są aktualne jakościowe informacje i wskaźniki

Sprawozdania obserwatorium badań naukowych i innowacji dotyczące 28 państw członkowskich UE można 
znaleźć na stronie internetowej obserwatorium badań naukowych i innowacji zarówno w języku angielskim, 
jak i w językach narodowych. W wersji z 2017 r. sprawozdania zawierają informacje na temat następujących 
szczegółowych kwestii:

• Główne zmiany polityki w zakresie badań naukowych i innowacji w 2016 r.

• Kontekst gospodarczy

• Główne podmioty w obszarze badań naukowych i innowacji

• Tendencje w obszarze badań naukowych i innowacji

• Krajowe wyzwania w zakresie innowacji

• Nacisk na tworzenie i stymulowanie rynków

Z obserwatorium badań naukowych i innowacji można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej 
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/contact.

Wpływ
Prace te stanowiły poszerzenie stale podejmowanych przez Komisję Europejska wysiłków mających na celu 
pomoc w określaniu i wdrażaniu skutecznych polityk w zakresie badań naukowych i innowacji. Realizując swój 
cel, jakim są monitorowanie i dostarczanie informacji na potrzeby unijnych strategii i celów, a także ułatwianie 
poszerzania wiedzy w kwestiach polityki, zapewnia ona państwom członkowskim i regionom informacje 
i analizy, które mogą przyczynić się do zdefiniowania przyszłych strategii badań naukowych i innowacji.

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/contact
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13  Mapowanie podmiotów z sektora przemysłowego 
i technologii przemysłowych

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
JRC monitoruje działania w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzone przez przedsiębiorstwa. 
Zapewnia dane i analizy dotyczące głównych podmiotów przemysłowych. Kluczowym atutem jest fakt, że 
różne bazy danych dotyczące wyników przedsiębiorstw, lokalizacji jednostek zależnych, patentów i profili 
technologicznych oraz cytatów naukowych są dopasowane z perspektywy przedsiębiorstw. Umożliwia to JRC 
zbadanie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa oraz tworzenie wiedzy i ich innowacyjna działalność oddziałują 
jako siła napędowa terytorialnej konkurencyjności i zatrudnienia.

W oparciu o szereg wskaźników (analizy patentów, publikacje naukowe itd.) JRC tworzy profile technologiczne 
portfolio patentowych zarówno regionów, jak i przedsiębiorstw. W szczególności dotyczy to ich kompetencji 
technologicznych w szeregu sektorów zaawansowanych badań i rozwoju mających kluczowe znaczenie 
strategiczne, a także ich zdolności do opracowania zaawansowanych technologii produkcyjnych, kluczowych 
technologii prorozwojowych i powstających technologii. W zależności od poziomu dezagregacji danych 
możliwa jest analiza głównych wzorców i tendencji na szczeblu światowym, krajowym i regionalnym.

Znaczenie dla władz regionalnych
Mapowanie kompetencji technologicznych regionów i ich głównych podmiotów przemysłowych może ułatwić 
zawiązywanie partnerstw regionalnych i przyczynić się do określania możliwości współpracy międzyregionalnej. 
JRC może zapewnić regionom konkretne wsparcie analityczne w kontekście tematycznych platform inteligentnej 
specjalizacji, a dokładniej tematycznej platformy inteligentnej specjalizacji w dziedzinie modernizacji przemysłu, 
a także platformy inteligentnej specjalizacji w dziedzinie energii, na przykład w odniesieniu do technologii 
energii odnawialnej. Ponadto takie mapowanie kompetencji regionów w zakresie technologii i przemysłu można 
wykorzystać w celu przeprowadzenia oceny priorytetów tematycznych regionu w ramach RIS3, określenia 
konkretnych mocnych i słabych stron na różnych poziomach rozbicia sektorowego i technologicznego.

Kontekst polityczny
Na całym świecie przeprowadzane są nowe inicjatywy mające zwiększyć konkurencyjność przetwórstwa 
przemysłowego. Komisja Europejska położyła szczególny nacisk na zestaw technologii nazwanych kluczowymi 
technologiami prorozwojowymi (COM(2009) 512 final). Podkreśliła również znaczenie stymulowania inwestycji 
w innowacyjność i nowe technologie w celu utrzymania konkurencyjności i znaczenie silnej bazy przemysłowej 
dla ożywienia gospodarczego Europy (COM(2014) 14/2). Komisja Europejska zidentyfikowała potrzebę cyfryzacji 
europejskiego przemysłu, co pozwoli w korzystać w pełni z jednolitego rynku (COM(2016) 180 final).

Sposób korzystania
Co roku JRC publikuje tablicę wyników Unii w zakresie badań i rozwoju. W publikacji tej wskazuje się głównych 
przedstawicieli branżowych w kluczowych sektorach przemysłowych i przedstawia dane oraz analizy dotyczące 
ich inwestycji w badania i rozwój oraz wyniku gospodarczego1.

Dodatkowe instrumenty JRC zapewniają dalsze informacje na temat inwestycji przedsiębiorstw w badania 
i rozwój dzięki nawiązaniu z nimi bezpośredniego kontaktu i zbieraniu aktualnych informacji na temat tendencji 
i głównych czynników: są to unijne badania dotyczące badań i rozwoju oraz analizy techniczno-ekonomiczne 
kluczowych sektorów przemysłowych2.

1. Dostępna pod adresem: http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard.htm
2. Dostępne pod adresem: http://iri.jrc.ec.europa.eu/survey.html, http://iri.jrc.ec.europa.eu/other-reports.html
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Wpływ
Regiony są w stanie lepszej opracowywać, wdrażać i oceniać środki mające na celu realizację dwóch inicjatyw 
przewodnich strategii „Europa 2020”, korzystając z tych dowodów i analiz, to znaczy:

• Programu badań naukowych i innowacji (Unia innowacji) i docelowego poziomu 
inwestycji wynoszącego 3%: Środki mające na celu podniesienie poziomu badań i rozwoju 
w przedsiębiorstwach w Europie

• Programu modernizacji przemysłu: zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw w zaawansowane 
technologie produkcyjne i zwiększenie konkurencyjności przemysłu UE w dziedzinie kluczowych 
technologii prorozwojowych.

Zebrane dowody pomagają w zrozumieniu sposobu, w jaki technologiczne specjalizacje regionu wpływają 
na jego rozwój gospodarczy. Ta wiedza może stanowić wsparcie procesu ustalania priorytetów i wybierania 
projektów w kontekście ich strategii dotyczących badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji. Może również pomóc w przyciągnięciu opartych na wiedzy inwestycji dokonywanych przez 
największych inwestorów w dziedzinie badań i rozwoju oraz przez lokalne zakłady przemysłowe.



III 
Energia i transport
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14  Platforma Inteligentnej Specjalizacji w dziedzinie 
energii (S3P – Energia)

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Platforma Inteligentnej Specjalizacji w dziedzinie energii1 (S3P-Energia) wspiera osoby odpowiedzialne za 
wyznaczanie kierunków polityki, władze i zainteresowane strony zaangażowane w politykę energii, badań 
i innowacyjności. Państwom członkowskim i regionom, które planują inwestycje w innowacje w dziedzinie 
energii, zapewnia się proaktywne nawiązywanie kontaktów. Seminaria tematyczne, badania i analizy, 
doradztwo dotyczące wdrażania, materiały zawierające wytyczne i działania rozpowszechniające przyczyniają 
się do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi/regionami, wzmacniania regionalnych/
lokalnych zdolności i zwiększenia wpływu ich działania.

S3P-Energia wspiera państwa członkowskie i regiony w skutecznym wdrażaniu ich strategii inteligentnej 
specjalizacji (S3). W szczególności S3P-Energia ma na celu wspieranie skutecznego wykorzystania możliwości 
finansowania w ramach polityki spójności na rzecz działań związanych z innowacyjnością w dziedzinie energii 
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Ostatecznym celem S3P-Energia jest przyczynienie się do 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i stawienia czoła wyzwaniom określonym w strategii „Europa 2020”2.

Znaczenie dla władz regionalnych
W okresie 2014–2020 polityka spójności będzie wyznaczać kierunek inwestycji, których kwota przekracza 450 mld 
EUR (w tym współfinansowanie krajowe mające na celu pomoc w osiągnięciu ogólnoeuropejskich celów dotyczących 
wzrostu i miejsc pracy oraz zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych). Jest to największy instrument 
inwestycyjny na szczeblu UE służący realizacji celów strategii „Europa 2020”. Inwestycje będą skupiać się na 
czterech kluczowych priorytetach: innowacyjność i badania naukowe, agenda cyfrowa, wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz gospodarka niskoemisyjna, którym to obszarom przydzielono 125 mld EUR.

W okresie programowania 2014–2020 polityka spójności jest ściśle powiązana ze strategią „Europa 2020” 
oraz jej celami (w tym celami dotyczącymi energii). Wdrażanie polityk jest ściśle powiązane z warunkami 
wstępnymi, które mają zapewniać najbardziej optymalne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy.

Kontekst polityczny
Energia jest zagadnieniem cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród państw członkowskich i regionów 
UE. Obecnie 179 regionów i 20 państw określiło priorytety związane z energią jako część strategii inteligentnej 
specjalizacji. S3P-Energia zajmuje się kwestiami energii w ramach europejskich wysiłków mających na celu 
realizację wspólnej wizji polityki energetycznej opartej na wiedzy w regionach i promowanie finansowania 
opłacalnych inwestycji w Europie zgodnie z unijną strategią na rzecz unii energetycznej3 i unijnym planem 
strategicznych inwestycji w stanowiska pracy i wzrost4, który to plan ma zostać zrealizowany za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS5). Działania na szczeblu regionalnym za 
pośrednictwem inteligentnej specjalizacji w dziedzinie energii odgrywają główną rolę w dekarbonizacji 
gospodarki i przyczyniają się do realizacji tych strategii.

Sposób korzystania
• Współpraca międzyregionalna: S3P-Energia promuje współpracę nie tylko w obrębie regionów, 

ale również między regionami. Państwom członkowskim i regionom, które planują inwestycje 
w innowacje w dziedzinie energii, zapewnia się proaktywne „nawiązywanie kontaktów”. W tym 
kontekście, S3P-Energia wspiera obecnie regiony, w których strategiach S3 znajdują się 
podobne / uzupełniające się priorytety w dziedzinie energii, w celu uruchamiania konkretnych 
projektów inwestycyjnych dzięki ułatwionemu tworzeniu „partnerstw energetycznych S3”, 

1. Strona internetowa Platformy Inteligentnej Specjalizacji http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
2.  https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_pl 

 Strategia „Europa 2020” jest programem UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obecne dziesięciolecie. Podkreśla się w niej, że 
inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu stanowi metodę zwalczania strukturalnych niedociągnięć 
europejskiej gospodarki, zwiększenia konkurencyjności i wydajności oraz wspierania zrównoważonej społecznej gospodarki rynkowej.

3. https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_pl
4. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_pl.htm
5. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_pl
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które oferują interaktywne i partycypacyjne areny współpracy międzyregionalnej6. Współpraca 
za pośrednictwem S3P-Energia pomaga regionom połączyć uzupełniające się mocne strony, 
wykorzystać swoje kompetencje w zakresie badań naukowych i innowacji, rozwijać niezbędne 
możliwości badawcze, rozwiązać problem braku masy krytycznej i fragmentacji, uzyskać lepszy 
dostęp do globalnego łańcucha wartości i wspierać współfinansowanie w dziedzinie energii7. 
W ramach S3P-Energia stworzono formularz rejestracji internetowej dla osób odpowiedzialnych 
za wyznaczanie kierunków polityki / zainteresowanych stron mających kompetencje/
zainteresowania w dziedzinie polityki innowacyjności i polityki energetycznej będący 
najlepszym sposobem określenia interesów regionalnych i umożliwienia uczestnikom śledzenia 
postępu platformy S3P-Energia. Celem tego narzędzie jest aktualizacja i otrzymywanie od 
zainteresowanych stron informacji zwrotnych na temat wdrażania S3 związanego z energią.

Platforma S3P – Energia ułatwiła udział ponad 60 regionów UE jako członków międzyregionalnych partnerstw 
w pięciu konkretnych obszarach energetycznych.

• Interaktywne mapowanie zdolności8 zawierające odpowiednie wskaźniki społeczno-
gospodarcze i energetyczne, jak również istniejącą zdolność przemysłową i badawczą 
w danym regionie. Proces mapowania zdolności umożliwił dokonanie przeglądu głównych 
zainteresowanych stron w sektorze energetycznym, wskazując szereg kluczowych obszarów 
wspólnych wyzwań i interesów jako podstawę do dalszego definiowania obszarów współpracy 
i możliwości integracji łańcucha wartości.

• Narzędzie do monitorowania energii w ramach funduszy ESI. Narzędzie to umożliwi 
wyszukiwanie planowanych inwestycji energetycznych w programach operacyjnych europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze ESI). Celem jest identyfikacja regionów / 
państw członkowskich o podobnych zainteresowaniach w różnych dziedzinach związanych 
z energią oraz analiza wzorców i obszarów inwestycji.

• Działania w zakresie komunikacji i upowszechniania. S3P – Energia działa w oparciu 
o ustrukturyzowaną strategię komunikacji, która jest realizowana za pomocą kilku kanałów 
komunikacji: Strona internetowa S3P – Energia9, media społecznościowe10, lista mailingowa 
do kluczowych zainteresowanych stron oraz baza danych partnerów strategicznych na 
poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, a także poczta elektroniczna11. W związku 
z ukierunkowaniem na regiony i na zainteresowane strony związane z procesem inteligentnej 
specjalizacji w dziedzinie energii, główny wkład tej strategii komunikacyjnej opiera się na 
wspólnym dzieleniu się rezultatami osiągniętymi w dziedzinie energii i inteligentnej specjalizacji, 
postępie we współpracy międzyregionalnej i efektywnym wykorzystaniu europejskich funduszy 
spójności w dziedzinie energii.

• Identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z wdrażaniem innowacji 
i inwestycji związanych z energią, współpracą międzyregionalną i wspólnymi inwestycjami 
w dziedzinie energii oraz przykładów synergii między funduszami ESI a innymi źródłami 
finansowania.

Inteligentne przewodnikiBioenergia Zrównoważone budownictwo Morska energia odnawialna Energia słoneczna

6. Więcej informacji na temat partnerstw S3 w dziedzinie energii można znaleźć na stronie http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships
7.  Otwarte zaproszenie do składania wniosków dotyczących partnerstw S3 w dziedzinie energii jest dostępne na stronie  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3_Energy_Partnerships_EoI
8. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mapping-regional-s3-priorities-in-energy
9. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
10. Konto na Twitterze @S3Platform i specjalny hashtag #S3PEnergyr
11. S3P – Energia posiada funkcjonalną pocztę elektroniczną jako wspólny punkt kontaktowy z pracownikami: JRC-B3-S3PLATFORM-ENERGY@ec.europa.eu
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Działania te są prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze w ścisłej współpracy z innymi dyrekcjami 
generalnymi Komisji Europejskiej, takimi jak DG Regio i DG ds. Energii.

Rejestracja elektroniczna S3P – Energia jest publicznie dostępna

W ramach S3P – Energia stworzono również wirtualną społeczność12, której celem jest:

• wymiana informacji: każdy członek (kraje i regiony uczestniczące lub eksperci) może pobierać 
dokumenty lub przesyłać nowe;

• zachęcanie do debaty: poprzez „przestrzeń dyskusyjną” zorganizowaną tematycznie (każdy 
członek może wnieść wkład w istniejące debaty lub otworzyć nowe).

Wirtualna społeczność w ramach S3P – Energia

12. http://rcp.jrc.es/group/s3p-energy/dashboard;
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Wpływ
S3P – Energia angażuje zainteresowane strony odpowiedzialne za politykę energetyczną na poziomie 
krajowym lub regionalnym. Obecnie społeczność w ramach S3P – Energia składa się z 78 członków profili 
innowacji w dziedzinie energetyki reprezentujących 41 różnych regionów.

Portfel usług, narzędzi i pomocy w ramach S3P – Energia dla państw członkowskich i regionów wywarł 
znaczący wpływ na współpracę międzyregionalną i wzajemne uczenie się. Platforma ta ułatwiła udział ponad 
60 regionów UE jako członków międzyregionalnych partnerstw na rzecz zrównoważonego budownictwa, 
bioenergii, morskiej energii odnawialnej, inteligentnych sieci i energii słonecznej. S3P – Energia będzie również 
wspierać tworzenie nowych partnerstw w innych kluczowych obszarach specjalizacji energetycznej na wspólny 
wniosek państw członkowskich i regionów UE. Od 2015 r. S3P – Energia zorganizowała również i uczestniczyła 
w ponad 50 warsztatach tematycznych z udziałem zainteresowanych stron z całej Europy, odpowiedzialnych 
za opracowanie i wdrożenie polityki S3 i polityki energetycznej.

Społeczność w ramach S3P – Energia składa się z 78 członków, w tym między innymi z władz regionalnych i organów krajowych, 
ośrodków badawczych, szkół wyższych, przemysłu i organizacji pozarządowych.

 

Platforma Inteligentnej Specjalizacji w dziedzinie energii (S3P – Energia)
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15  Pomoc w uwolnieniu potencjału w zakresie 
efektywności energetycznej w dziedzinie 
ogrzewania i chłodzenia

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Wspólne Centrum Badawcze wspiera regiony zainteresowane zrównoważonym ogrzewaniem i chłodzeniem, 
aby umożliwić im jak najlepsze wykorzystanie funduszy spójności oraz funduszy na badania naukowe 
i innowacje. Inicjatywa ta jest włączona w działania prowadzone przez Platformę Inteligentnej Specjalizacji 
w dziedzinie energii (S3P), opracowaną wspólnie przez Wspólne Centrum Badawcze, DG Regio i DG ds. Energii1. 
Wspólne Centrum Badawcze udostępnia wytyczne, propaguje wymianę wiedzy i informacji dostosowanych 
do potrzeb w celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących rozwiązań w zakresie technologii grzewczej 
i chłodniczej oraz informuje o możliwościach finansowania.

Wspólne Centrum Badawcze zapewnia w szczególności:

• Mapowanie regionalne dotyczące zainteresowania i kwestii związanych z ogrzewaniem 
i chłodzeniem w celu propagowania współpracy między regionami;

• Pomoc techniczną w określaniu regionalnych strategii w zakresie ogrzewania i chłodzenia 
skoncentrowaną na najbardziej obiecujących technologiach, w tym między innymi: ciepłownictwie 
i chłodnictwie komunalnym, kogeneracji, cieple odpadowym z przemysłu, ogrzewaniu energią 
słoneczną lub geotermalnym;

• Wsparcie finansowe dla istniejącego mechanizmu na potrzeby finansowania projektów 
w zakresie ogrzewania i chłodzenia oraz jak najlepszego wykorzystania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze ESI), również w połączeniu z innymi źródłami 
finansowania, takimi jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS);

• Zalecenia strategiczne dotyczące sposobu opracowywania regionalnych strategii w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia oraz dostosowania krajowych i regionalnych strategii energetycznych.

Znaczenie dla władz regionalnych
Sektor ciepłownictwa i chłodzenia odpowiada za około połowę zużycia energii na poziomie krajowym, z czego 
75% nadal jest wytwarzane z paliw kopalnych. Powszechnie uznaje się, że potencjał w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej i obniżenia emisyjności w sektorze ogrzewania i chłodzenia jest znaczny.

Efektywność energetyczna jest kluczowym priorytetem dla regionów i krajów w strategiach inteligentnej specjalizacji w dziedzinie energii.

Platforma S3P – Energia i powiązane z nią działania stanowią źródło informacji dla władz regionalnych na temat 
dostępnych rozwiązań technologicznych w zakresie ogrzewania i chłodzenia, najbardziej opłacalnych rozwiązań, 
identyfikują przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) i systemy finansowania, określają sposoby, w jakie 
można uzyskać dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych itp. Wspólne Centrum Badawcze 
zapewnia regionom pomoc w definiowaniu i planowaniu finansowania przewidywanych projektów.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

 

 

 

Inteligentne sieci 15%

Pojazdy elektryczne 13%

Fotowoltaika / energia słoneczna 4%

Bioenergia 9%

Geotermalna 1%

Wiatrowa 9%

Wodna 2%

Oceaniczna 6%

Kogeneracja / ogrzewanie i chłodzenie 2%

H2 / ogniwa paliwowe 4%

Energia jadrowa 2%

Magazynowanie 6%

Olej / Gaz 4%

Efektywność energetyczna 23%

CCU / CCS 0%

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Kontekst polityczny
Europejskie fundusze spójności, badań naukowych i innowacji wspierają realizację polityki regionalnej w UE zgodnie 
z celami strategii „Europa 2020”2. Przykładowo kluczowe priorytety Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) obejmują między innymi innowacje i badania naukowe oraz gospodarkę niskoemisyjną. Fundusze wspierają 
wdrażanie poprawy wydajności, jak również tworzenie miejsc pracy i zwiększenie konkurencyjności regionu.

Strategia unii energetycznej3 i kilka dyrektyw stanowią, że efektywność energetyczna jest priorytetem w celu 
przekształcenia systemu energetycznego. UE zobowiązała się do osiągnięcia do 2020 r. celu 20% w zakresie 
efektywności energetycznej. W 2016 r. Komisja zaproponowała nowy cel w zakresie efektywności energetycznej 
na poziomie 30% do 2030 r. Ponadto strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (2016 r.)4 ma na celu 
poprawę efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w sektorze ogrzewania i chłodzenia. Ma ona na 
celu zmniejszenie przywozu energii i zależności od importu energii, a także ograniczenie kosztów ponoszonych 
przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Sposób korzystania
Specjalna sekcja poświęcona ogrzewaniu i chłodzeniu ustanowiona w ramach platformy S3P – Energia oferuje 
regionalnym zainteresowanym stronom następujące usługi:

• Współpraca międzyregionalna. Specjalna sekcja platformy S3P – Energia poświęcona ogrzewaniu 
i chłodzeniu umożliwia regionom zidentyfikowanie potencjalnych partnerów o podobnych 
zainteresowaniach, wymianę pomysłów na projekty, które wymagają wsparcia, lub zrozumienie, 
w jaki sposób inne regiony pokonały bariery utrudniające realizację projektów w danym obszarze.

• Repozytorium historii sukcesów. Sekcja ta będzie inspiracją dla regionów do podejmowania 
nowych inicjatyw. Historie sukcesów obejmują informacje na temat rozwiązań technicznych, 
wykorzystania znalezionych instrumentów lub zaangażowania zainteresowanych stron.

• Analizy przykładów dotyczące instrumentów finansowych. Za pośrednictwem platformy 
dostępne są trzy analizy przykładów dotyczące tego, jak przekształcać pomysły zaproponowane 
przez regiony na rzeczywiste projekty dzięki wykorzystaniu dostępnych mechanizmów 
finansowania. W analizach przykładów omówiono możliwości oferowane przez EBI (Europejski 
Bank Inwestycyjny), EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), fundusze ESI (europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne) lub EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego);

• Zalecenia strategiczne. W oparciu o informacje dostarczone przez regiony, odnoszące się do 
obecnej sytuacji w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia, wspólnych wyzwań i barier, najlepszych 
praktyk i przypadków sukcesu, Wspólne Centrum Badawcze przedstawia zalecenia dotyczące 
przyspieszenia procesu zarządzania inicjatywami w zakresie ogrzewania i chłodzenia w regionach.

• Wsparcie platformy S3P – Energia. Dzięki wykorzystaniu platformy można osiągnąć synergie 
z innymi tematami związanymi z energią. Informacje na temat arkuszy informacyjnych5 
dotyczących technologii, trwających partnerstw regionalnych6 lub powiązanych inicjatyw 
energetycznych UE można uzyskać za pośrednictwem ogólnej platformy energetycznej.

Wpływ
• Lepsze wykorzystanie funduszy spójności oraz funduszy na badania naukowe i innowacje dla 

regionów szczególnie zainteresowanych obszarem tematycznym dotyczącym zrównoważonych 
rozwiązań w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia.

• Pogłębiona wiedza na temat dostępnych i opłacalnych rozwiązań dotyczących technologii 
w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia oraz możliwości ich finansowania w ramach polityki 
spójności UE oraz innowacji i badań naukowych.

• Uwolnienie gospodarczego potencjału w zakresie efektywności energetycznej na poziomie regionalnym.

2. http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
3. https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_pl
4. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/technologies-factsheets
6. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/technologies-factsheets
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-energy-partnerships
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16  Optymalizacja inwestycji dotyczących cyfryzacji 
rozwiązań energetycznych

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Wsparcie w zakresie mapowania i oceny digitalizacji transformacji energetyki, w tym: projektów dotyczących 
inteligentnych sieci, regulacji rynku detalicznego, integracji konsumentów/prosumentów, podatności na 
zagrożenia energetyczne / ubóstwa. Wspólne Centrum Badawcze może pomóc w określeniu podmiotów, 
źródeł finansowania oraz ułatwić gromadzenie doświadczeń i najlepszych praktyk w ramach wielu projektów:

• Opracowanie „Perspektywa projektów inteligentnych sieci zawierające informacje i spostrzeżenia 
na temat prawie tysiąca projektów o łącznej wartości inwestycji ok. 5 mld EUR1.

• Obserwatorium operatorów systemu dystrybucyjnego, które gromadzi najbardziej kompleksowe 
dane na temat europejskich systemów dystrybucyjnych w Europie2.

• Metodyka kosztów i korzyści oraz przypadki zastosowania, mające zastosowanie do wdrażania 
inteligentnych liczników i inteligentnych sieci w Europie i poza nią3.

• Społeczny wymiar energii cyfrowej4.

• Platforma Inteligentnej Specjalizacji w zakresie inteligentnych sieci, w ramach której wszystkie 
europejskie regiony zainteresowane digitalizacją energii współdziałają ze sobą i opracowują 
wspólne podejścia5.

Znaczenie dla władz regionalnych
W dziedzinie energii wiele regionów uznaje cyfryzację energii (w szczególności inteligentne sieci) za priorytet 
w kontekście strategii inteligentnej specjalizacji (S3). Projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące 
inteligentnych sieci oraz rynku detalicznego i rynku detalicznego – w szczególności projekty demonstracyjne 
i pilotażowe – zwykle wymagają dużych inwestycji, a związany z nimi poziom ryzyka jest ogólnie wyższy 
niż w przypadku zwykłych inwestycji. Na decyzję inwestycyjną i wdrażanie rozwiązań inteligentnych sieci 
rzeczywiście może mieć wpływ kilka niewiadomych, na przykład w odniesieniu do wydajności, niezawodności 
i trwałości przyjętej technologii, reakcji konsumentów i możliwości powielania projektów.

Kontekst polityczny
Cyfryzacja energii przyczynia się do przekształcania regionów, miast i społeczności lokalnych. Inteligentne 
sieci to sieci energetyczne, które mogą automatycznie monitorować przepływ energii i odpowiednio 
dostosowywać się do zmian w podaży i popycie na energię, ułatwiając wprowadzanie źródeł odnawialnych. 
W połączeniu z inteligentnymi systemami pomiarowymi inteligentne sieci docierają do konsumentów 
i dostawców, informując ich o zużyciu energii w czasie rzeczywistym. Umożliwia to świadczenie nowych 
usług, wzmacnia pozycję konsumenta końcowego i otwiera nowe możliwości w zakresie tworzenia miejsc 
pracy i wzrostu gospodarczego. Wprowadzenie inteligentnych systemów pomiarowych i inteligentnych sieci 
może przyczynić się do ograniczenia emisji w UE nawet o 9% i rocznego zużycia energii w gospodarstwach 
domowych o podobną wielkość. We wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym dyrektywy w sprawie wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) stwierdzono, że wszyscy konsumenci 
powinni mieć prawo do zwrócenia się do dostawcy o inteligentny licznik.

1. http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory
2. http://ses.jrc.ec.europa.eu/distribution-system-operators-observatory
3. https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-cost-benefit-analysis
4. https://ses.jrc.ec.europa.eu/consumer-engagement-future-electricity-system 
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory 
http://ses.jrc.ec.europa.eu/distribution-system-operators-observatory
https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-cost-benefit-analysis
https://ses.jrc.ec.europa.eu/consumer-engagement-future-electricity-system
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
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Sposób korzystania
1. Mapowanie i ocena projektów w dziedzinie energii cyfrowej
Perspektywa inteligentnych sieci i platforma S3P w zakresie inteligentnych sieci mogą pomóc w udzieleniu 
odpowiedzi na pytania, takie jak: jakie zastosowania mają większe szanse na komercjalizację? Jakie są bodźce 
i bariery na drodze do ich wdrożenia? Jakie możliwości pojawiają się dla przemysłu europejskiego? Jakie są 
główne podmioty i jakie są synergie między nimi? Jaki jest potencjał dla działań wspólnotowych w zakresie 
odnawialnych źródeł energii i magazynowania? Itd.

2. Cyfryzacja analiz skalowalności i odtwarzalności energii.
Po zakończeniu projektu pilotażowego lub demonstracyjnego w dziedzinie energii cyfrowej regiony i miasta 
stoją przed ważnym pytaniem: co dalej? Odpowiedź brzmi: przeanalizować możliwości rozszerzenia jego 
zastosowania w nowych miejscach i w całej społeczności referencyjnej.

Jako przykład, co można zrobić, Wspólne Centrum Badawcze we współpracy z ACEA (rzymskim operatorem 
systemu dystrybucyjnego w zakresie energii elektrycznej) oceniło zalety rozmieszczenia inteligentnych sieci 
w całym Rzymie, wykorzystując w tym celu stosowaną przez Wspólne Centrum Badawcze analizę kosztów 
i korzyści związanych z inteligentnymi sieciami. Analiza kosztów i korzyści łączy ocenę finansową z ocenami 
ilościowymi i jakościowymi w celu uwzględnienia szerszego spektrum cech istotnych dla inwestorów 
w inteligentne sieci oraz decydentów.

Ogólna prognoza dotycząca projektu rzymskiej inteligentnej sieci energetycznej okazała się bardzo 
pozytywna zarówno z punktu widzenia prywatnego inwestora, jak i społeczeństwa. Rezultaty przedstawione 
na ilustracji poniżej.

Wyniki społecznej analizy kosztów i korzyści w odniesieniu do projektu Malagrotta i jego rozszerzenie na Rzym  
(wartości w tys. euro, rok bazowy 2014)6.

Wpływ
Metodyka Wspólnego Centrum Badawczego dotycząca analizy kosztów i korzyści oraz wszystkie związane 
z nią referencyjne obserwatoria, prognozy, laboratoria i analizy mogą pomóc władzom regionalnym w ocenie 
finansowej i ekonomicznej opłacalności projektów w zakresie energii cyfrowej, w stawianiu czoła związanym 
z nimi wyzwaniom oraz w czerpaniu korzyści z możliwości rozwoju i transformacji systemu elektroenergetycznego. 
Innym ważnym aspektem jest zdolność do przeprowadzania analiz skalowalności i powtarzalności, tj. zrozumienia 
korzyści wynikających z rozszerzenia projektu pilotażowego na szerszy region lub powielenia demonstracji na 
większą skalę w innym regionie za pomocą kompleksowej analizy kosztów i korzyści inteligentnych sieci.

Budżet projektów dotyczących inteligentnych sieci w Europie (narastający, wykres zakłada, że budżet zostanie wydany w pierwszym roku)7.

6. Link do sprawozdania: http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses.jrc.ec.europa.eu/files/publications/acea_jrc_report_online.pdf
7. Pochodzi ze sprawozdania na temat perspektyw projektu dotyczącego inteligentnej sieci (http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory)

ANALIZA KOSZTÓOW I KORZYŚCI DLA INWESTORA PRYWATNEGO 
Projekt inteligentnej sieci

ANALIZA KOSZTÓOW I KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA 
Projekt inteligentnej sieci

WartoŚć bieżąca netto w 2014 r.

TRI (Taux de rendement interne)

WartoŚć bieżąca netto w 2014 r.

TRI (Taux de rendement interne)

Malagrotta 
(Pilotażowy)

Rzym 
(Rozszerzenie)

Malagrotta 
(Pilotażowy)

Rzym 
(Rozszerzenie)

- 1 262 tys. euro 
1,23 %

35 972 tys. euro 
16,60 %

- 1 104 tys. euro 
1,25 %

39 119 tys. euro 
16,67 %
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17  Fotowoltaiczny System Informacji Geograficznej 
(PVGIS) – szacowanie wielkości produkcji energii 
fotowoltaicznej na poziomie lokalnym

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Narzędzie internetowe PVGIS (Fotowoltaiczny System Informacji Geograficznej) umożliwia użytkownikowi 
oszacowanie ilości wytworzonej energii fotowoltaicznej w każdej lokalizacji dużych regionów geograficznych. 
Narzędzie doskonale funkcjonuje od ponad 15 lat i w momencie pisania niniejszego podręcznika obejmuje Europę, 
Afrykę, większą część Azji oraz większą część obu Ameryk. PVGIS umożliwia również pobranie zbiorów danych 
geoprzestrzennych, które można wykorzystać w programie systemu informacji geograficznej oraz opracowuje 
podsumowania danych statystycznych dotyczących promieniowania słonecznego oraz wytworzonej energii 
fotowoltaicznej w państwach i regionach w Europie. Można przeprowadzić również bardziej szczegółowe badania 
geoprzestrzenne, wykorzystując program PVMAPS, który działa w ramach otwartego oprogramowania programu 
GRASS GIS. Ponadto dostępne są 30-letnie szeregi czasowe w wysokiej rozdzielczości, dotyczące wytwarzania 
energii słonecznej na poziomie państwa UE, obszaru rynkowego, NUTS-1 i NUTS-2 jako część zbioru danych 
EMHIRES1 Wspólnego Centrum Badawczego, wygenerowanego z wykorzystaniem algorytmów PVGIS.

Znaczenie dla władz regionalnych
PVGIS jest przydatny dla władz lokalnych, które planują instalację paneli fotowoltaicznych na publicznych 
budynkach lub przygotowują plany zrównoważonego rozwoju, np. dla potrzeb Porozumienia Burmistrzów. 
W przypadku lokalnego regulowania kwestii paneli fotowoltaicznych oraz innych instalacji wykorzystujących 
energię słoneczną można skorzystać również z dostępu do ocen niezależnych od interesów handlowych.

Kontekst polityczny
Fotowoltaika oraz inne formy wykorzystania energii słonecznej mają decydujące znaczenie dla realizacji 
celów UE dotyczących energii odnawialnej w 2020 r. oraz przejścia do czystego i zrównoważonego systemu 
energii do 2050 r.

Sposób korzystania
Z PVGIS można bezpłatnie skorzystać online2. Rysunek poniżej prezentuje najnowszą wersję interfejsu 
użytkownika. Użytkownik może z łatwością uzyskać szacunki wytwarzania fotowoltaicznej energii elektrycznej 
po prostu wprowadzając kilka informacji dotyczących systemu fotowoltaicznego. Obejmuje to opcje 
różnych technologii fotowoltaicznych oraz różnych konfiguracji systemów, w tym systemów zintegrowanych 
z budynkiem, systemów podążających za słońcem oraz niezależnych systemów, w których energię przechowuje 
się w akumulatorach. PVGIS posiada stronę startową3 dostępną w języku angielskim, francuskim, włoskim, 
hiszpańskim i niemiecki oraz podręcznik dla użytkownika4.

Interfejs użytkownika PVGIS

1. https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/emhires
2. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html
3. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/intro.html  
4. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/manual.html

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/emhires
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/intro.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/manual.html
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fotowoltaicznej na poziomie lokalnym

Przykład wyniku z PVGIS.

Na rysunku powyżej widnieje przykład wyniku otrzymanego bezpośrednio w przeglądarce strony. Wyniki można 
również pobrać w celu zaimportowania do arkusza kalkulacyjnego lub jako plik PDF, aby łatwiej je przeglądać 
i wydrukować. Jeśli potrzebna jest większa liczba witryn, wszystkie funkcje PVGIS dostępne są również jako 
usługa sieciowa5, umożliwiająca dokonywanie automatycznych obliczeń. 30-letnie szeregi czasowe EMHIRES 
dotyczące wytwarzania energii słonecznej są również dostępne online6.

Kontakt:

• Thomas Huld (thomas.HULD@ec.europa.eu)

• Ewan Dunlop (ewan.DUNLOP@ec.europa.eu)

• Iratxe GONZALEZ APARICIO (Iratxe.GONZALEZ-APARICIO@ec.europa.eu) w przypadku EMHIRES

Wpływ
 

• PVGIS pomaga osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki na szczeblu 
regionalnym i lokalnym w dokonaniu oceny potencjału stosowania paneli fotowoltaicznych 
oraz innych instalacji wykorzystujących energię słoneczną w pojedynczych lokalizacjach lub 
wydzielonych grupach lokalizacji;

• PVMAPS można wykorzystać w celu wykonania geoprzestrzennych szacunków wydajności 
paneli fotowoltaicznych, odpowiednich do oszacowania potencjału energii słonecznej na całym 
obszarze regionu;

• korzystanie z PVGIS jest bezpłatne dla wszystkich i może pomóc w rozwinięciu bardziej 
merytorycznej dyskusji na temat lokalnych i regionalnych celów dotyczących zrównoważonego 
wykorzystywania energii.

5. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/web_service.html
6. https://setis.ec.europa.eu/EMHIRES-datasets

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/web_service.html
https://setis.ec.europa.eu/EMHIRES-datasets
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18  Platforma technologii transportowych i oceny 
mobilności (TEMA)

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Duże zbiory danych stanowiące wsparcie dla analizy dotyczącej regionalnej mobilności i emisji z pojazdów. 
Platforma technologii transportowych i oceny mobilności jest elastyczną i modułową platformą dużych zbiorów 
danych, opartą na danych GPS dotyczących mobilności połączonych z systemami cyfrowego mapowania 
geograficznego opartymi na systemie informacji geograficznej. Celem platformy jest wykorzystanie potencjału 
dużych zbiorów danych w celu wsparcia polityki transportowej w oparciu o szeroki zakres analiz dotyczących 
mobilności. Za pomocą platformy opisuje się zachowanie pojazdów w warunkach jazdy na szczeblu regionalnym 
oraz bada potencjał innowacyjnych technologii stosowanych w pojazdach połączonych w złożone systemy 
transportu. Platformę zaprojektowano również z myślą o rzeczywistych zastosowaniach dotyczących emisji 
z pojazdu. Za pośrednictwem platformy przeprowadza się oceny dotyczące emisji w warunkach jazdy oraz emisji 
oparów z pojazdów wykorzystujących paliwo konwencjonalne oraz oceny technologii z zakresu ekoinnowacji.

Znaczenie dla władz regionalnych
Narzędzie może stanowić wsparcie dla polityki w dziedzinie inteligentnych miast i regionów w kontekście 
mobilności niskoemisyjnej oraz rozwoju zrównoważonych systemów transportu. Platforma technologii 
transportowych i oceny mobilności przyczynia się do zwiększenia zrozumienia potencjału innowacyjnych 
technologii stosowanych w pojazdach, aby pokryć rzeczywiste zapotrzebowanie w zakresie mobilności oraz 
ilościowo określić ich wpływ pod względem energii, efektywności, oddziaływania na środowisko i zrównoważenia 
środowiskowego. Platforma została opracowana i zaprojektowana jako elastyczna i modułowa platforma, 
którą można dostosować do wspierania kilku aspektów polityki transportowej i energetycznej UE.

Kontekst polityczny
W strategii na rzecz unii energetycznej oraz powiązanym planie działania, jak również w Europejskiej strategia 
na rzecz mobilności niskoemisyjnej podkreśla się potrzebę zwiększenia efektywności systemu transportu, 
wsparcia wdrożenia niskoemisyjnej alternatywnej energii w transporcie oraz dążenia do korzystania z pojazdów 
nisko- i bezemisyjnych. W dyrektywie 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 
wymaga się, aby państwa członkowskie opracowały krajowe ramy polityki dotyczące rozwoju rynku paliw 
alternatywnych oraz ich infrastruktury.

Sposób korzystania
Platforma technologii transportowych i oceny mobilności obejmuje trzy moduły makro:

• Zachowanie podczas podróży: moduł przetwarzania danych statystycznych dotyczących 
mobilności;

• Elektromobilność: moduł symulacji hybrydowych pojazdów elektrycznych / pojazdów 
elektrycznych, użyteczność pojazdów elektrycznych w środowisku miejskim oraz przesunięcie 
międzygałęziowe, moduł przestrzennej i czasowej analizy dotyczącej energii, przestrzenny 
podział zapotrzebowania na energię oraz zapewniania energii oparty na systemie informacji 
geograficznej, zoptymalizowany projekt infrastruktury ładowania ukierunkowany na klienta 
i oparty na punktach użyteczności publicznej (POI), podłączenia pojazdów do sieci, wskaźniki 
zużycia, ocena dotycząca wytrzymałości akumulatora w pojeździe, aby wesprzeć działania 
regulacyjne EKG/ONZ dotyczące pojazdów elektrycznych i środowiska;

• Emisje z pojazdów: moduł symulacji emisji oparów, moduł symulacji emisji przy zimnym 
rozruchu oraz w warunkach jazdy, przestrzenny rozdział emisji oparty na systemie informacji 
geograficznej.
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Platforma technologii transportowych i oceny mobilności (TEMA)

Na podstawie naszego doświadczenia Platformę technologii transportowych i oceny mobilności można 
wykorzystać do wsparcia europejskiego rozwoju polityk dotyczących niskoemisyjnego transportu drogowego 
w obszarach:

• ilościowego określenia rzeczywistego potencjału wprowadzania pojazdów elektrycznych na 
obszary miejskie, uwzględniając udziały pojazdów elektrycznych w rynku w warunkach różnych 
ograniczeń technologicznych i infrastrukturalnych;

• ilościowego określenia oraz geograficznego odniesienia do przejścia z ropy naftowej na energię 
elektryczna oraz wpływu na sieć dystrybucji energii elektrycznej na podstawie rozmieszczenia 
pojazdów elektrycznych;

• oceny rzeczywistych emisji w warunkach jazdy oraz emisji oparów z obecnej floty pojazdów 
konwencjonalnych oraz potencjału zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych wynikającego 
z wprowadzenia nowych technologii stosowanych w pojazdach;

• oceny dotyczącej wskaźnika zużycia na podstawie zgromadzonych danych dotyczących 
aktywności pojazdu, aby przeprowadzić ocenę rzeczywistych warunków korzystania z pojazdów 
hybrydowych zasilanych prądem sieciowym;

• oceny dotyczącej przyszłej konkurencji rynkowej oraz nowych możliwości związanych 
z działalnością gospodarczą, oferowanych przez różne brane pod uwagą scenariusze;

• Oceny dotyczącej wytrzymałości akumulatora w pojeździe w celu wsparcia działań regulacyjnych 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) dotyczących pojazdów elektrycznych 
i środowiska.

Wyciąg z wyników dotyczących zapotrzebowania na energię pod względem geograficznym, prowincja Firenze, (po lewej). Infrastruktura 
ładowania potrzebna do utrzymania zapotrzebowania (po prawej).

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Science Hub1 Wspólnego Centrum Badawczego.

Wpływ
Platforma technologii transportowych i oceny mobilności przyczynia się m.in. do wsparcia opracowania 
rzeczywistego scenariusza oraz polityk dotyczących transportu drogowego, tym samym umożliwiając 
opracowanie polityk dostosowanych do regionu dotyczących elektryfikacji transportu. Platforma stanowi 
również wsparcie dla rozmieszczenia infrastruktury ładowania, co ma wpływ na producentów stacji ładowania 
oraz na opracowanie przepisów dotyczących zwiększonej wytrzymałości akumulatorów samochodowych oraz 
ich ponownego wykorzystania, tym samym ograniczając ślad środowiskowy akumulatorów samochodowych 
w cyklu życia. Ponadto platforma przyczynia się do stosowania pojazdów o zerowych emisjach z rury 
wydechowej, a tym samym do ograniczenia zanieczyszczenia na obszarach zurbanizowanych.

1. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/big-data-visions-towards-development-low-carbon-road-transport-policies

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/big-data-visions-towards-development-low-carbon-road-transport-policies
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19  Optymalne rozmieszczenie infrastruktury ładowania 
pojazdów elektrycznych w miastach i regionach

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
JRC opracowało metodę identyfikowania optymalnego rozmieszczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
w dużym regionie. Jest to metoda GIS (system informacji geograficznej) oparta na narzędziach otwartego 
oprogramowania.

Znaczenie dla władz regionalnych
Metoda ta może stanowić pomoc dla władz regionalnych w rozmieszczeniu punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych w środowiskach miejskich, krajowych i regionalnych sieciach drogowych, jak również na 
autostradach. Jest to istotne, aby z jednej strony uniknąć unieruchomionych pojazdów, a jednocześnie ułatwić 
szersze korzystanie z energii elektrycznej w transporcie drogowym. Opracowana metoda opiera się na 
hipotezie, według której kierowcy pojazdów elektrycznych będą integralną częścią inteligentnego miasta i ich 
potrzeby dotyczące ładowania pojazdów można uwzględnić w ramach inteligentnego planowania przestrzeni 
miejskiej. Za pośrednictwem tej metody dąży się więc do rozwiązania problemu optymalnego rozmieszczenia 
infrastruktury ładowania w ramach planowania przestrzeni miejskiej. Jako taka, metoda opiera się na danych 
geoprzestrzennych, które zazwyczaj są dostępne u władz lokalnych, regionalnych lub krajowych.

Kontekst polityczny
Komisja Europejska uważa paliwa alternatywne za istotną opcję mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju w Europie. Celem pakietu Czysta energia dla transportu przyjętego w 2013 r. jest 
wsparcie rozwoju jednolitego rynku paliw alternatywnych dla transportu w Europie. Pakiet obejmuje komunikat, 
w którym określono kompleksową europejską strategię w zakresie paliw alternatywnych [COM(2013) 17] 
dotyczącą długoterminowego zastąpienia ropy naftowej jako źródła energii we wszystkich rodzajach transportu. 
W dyrektywie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (2014/94/UE) wymaga się, aby państwa 
członkowskie opracowały krajowe ramy polityki dotyczące rozwoju rynku paliw alternatywnych oraz ich 
infrastruktury, w tym punktów energii elektrycznej i ładowania dla pojazdów elektrycznych. Metoda opracowana 
przez JRC może stanowić pomoc dla władz we wdrożeniu krajowych ram polityki dotyczących elektromobilności 
w skuteczny i optymalny sposób.

Sposób korzystania
Szczególne cechy tego podejścia to wszechstronność i łatwość stosowania. Lokalne lub regionalne władze mogą 
z łatwością wdrożyć tę metodę, ponieważ opiera się ona głównie na danych, do których mają łatwy dostęp1. 
Władze lokalne oraz operatorzy sieci mają obowiązek pomóc w gromadzeniu wymaganych danych, które trudno 
wyszukać w innych źródłach. Zazwyczaj wymagane informacje to dane ze spisu ludności i mieszkań, informacje 
na temat miejsc parkingowych, punktów użyteczności publicznej, sieci energii elektrycznej, sieci drogowej oraz 
już zainstalowanych punktów ładowania.

1.  Metodę opisano w sprawozdaniu „Optymalne rozmieszczenie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w miastach i regionach”  
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/optimal-allocation-electric-vehicle-charging-infrastructure-cities-and-regions
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Metodę zastosowano już w odniesieniu do dwóch różnych przypadków:

• na szczeblu miejskim (miejska sieć drogowa), w przypadku którego zidentyfikowano obszary 
o dużym potencjale do zainstalowania punktów ładowania (badanie pilotażowe przeprowadzono 
w odniesieniu do miasta Bolzano/Bozen, zob. załączona ilustracja);

Miejska siec drogowa: mapę podziału gruntów uzyskano za pośrednictwem algebry  
map oraz współczynników ważenia na warstwach rastrowych.

• na szczeblu regionalnym lub krajowym (krajowe lub regionalne sieci drogowe lub autostrady), 
w przypadku którego metoda wyraźnie wskazuje sugerowane lokalizacje, a mianowicie 
najlepszym rozwiązaniem byłoby rozmieszczenie stacji ładowania na już zabudowanych 
obszarach, stacjach paliw lub miejscach postojowych, aby zminimalizować dodatkowe koszty 
inwestycyjne (badanie pilotażowe przeprowadzono w odniesieniu do prowincji Alto Adige/
Südtirol).

Wpływ
Metodę można wykorzystać, aby wesprzeć wdrożenie dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych (2014/94/UE), co pomogłoby państwom członkowskim we wprowadzeniu większej liczby 
pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ich ładowania. Jeżeli chodzi o analizę dotyczącą sieci autostrad, 
metoda może stanowić dodatkowy wkład w badania, w ramach których analizuje się wzajemne połączenie 
między korytarzami autostrad w państwach członkowskich w całej Europie (np. korytarze transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T) i sieć bazowa).

Result: Land Allocation MapWynik: mapa podziału gruntów
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20  Opracowanie kryteriów dotyczących zielonych 
zamówień publicznych

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Wytyczne dotyczące sposobu, w jaki należy przeprowadzać zamówienia publiczne mogą zachęcić do 
dostarczania towarów i świadczenia usług korzystnych dla środowiska.

Wytyczne zawierają kryteria dotyczące zielonych zamówień publicznych w odniesieniu do konkretnych 
produktów i usług. Te gotowe kryteria opracowano w ścisłej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, a mianowicie sektorem przemysłu, organizacjami pozarządowymi oraz państwami członkowskimi, 
i stanowią najnowocześniejszy opis sposobu, w jaki można nabyć konkretne towary i usługi w sposób bardziej 
przyjazny dla środowiska.

Aby kryteria dotyczące zielonych zamówień publicznych można było stosować we wszystkich regionach UE, 
można je bezpłatnie pobrać we wszystkich językach urzędowych UE1.

Znaczenie dla władz regionalnych
Władze publiczne w całej Europie płacą za prace, towary i usługi, których wartość odpowiada około 14% 
europejskiego PKB rocznie, odpowiednio 1,8 biliona EUR w 2015 r.

Ta istotna wielkość konsumpcji może stanowić silny bodziec do przesunięcia produktów, sektorów i rynków 
w kierunku lepszej efektywności środowiskowej. Innymi słowy cele tego wsparcia polegają na ograniczeniu 
obciążenia dla środowiska wynikającego z nabytych publicznie towarów i usług oraz na zachęcaniu 
przedsiębiorstw do opracowania produktów i usług o lepszej efektywności środowiskowej, aby były zgodne 
z zaproszeniem do składania ofert w sprawie zielonego zamówienia publicznego.

Komisja Europejska zapewnia wytyczne dotyczące sposobu, w jaki można formułować zamówienia publiczne, 
aby zachęcały do dostarczania towarów i świadczenia usług korzystnych dla środowiska, dla szerokiego 
zakresu sektorów, od sprzętu informatycznego po budynki biurowe i budowę dróg.

Jeżeli zachodzi taka konieczność i możliwość, kryteria dotyczące zielonych zamówień publicznych opracowuje 
się z uwzględnieniem lokalnych lub regionalnych warunków, tzn. W zielonych zamówieniach publicznych 
dotyczących budowy dróg, w przypadku których preferuje się stosowanie lokalnie dostępnych materiałów.

Kontekst polityczny
W komunikacie „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska” (COM(2008) 400) Komisja 
Europejska określa zielone zamówienia publiczne jako „proces, w ramach którego instytucje publiczne starają 
się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia 
jest ograniczone w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie 
zostałyby zamówione w innym przypadku.” Komunikat pełni rolę ramowych przepisów prawa, ponieważ nie 
wspomina się w nim o żadnych konkretnych sektorach, towarach, czy usługach.

W imieniu DG ds. Środowiska, Wspólne Centrum Badawcze opracowuje kryteria dotyczące zielonych 
zamówień publicznych w odniesieniu do szerokiego zakresu towarów i usług, w tym np. budynków biurowych, 
budowy dróg lub komputerów. Kryteria te opierają się na analizie naukowej cech technicznych, ekonomicznych 
i środowiskowych danego towaru/usługi. Na podstawie tej analizy opracowano zestaw kryteriów, które 
najlepiej odpowiadają potrzebom najbardziej ekologicznych produktów na rynku.

Proces opracowywania kryteriów jest prowadzony w ramach stałej wymiany z zainteresowanymi stronami 
z przemysłu, organizacjami pozarządowymi i państwami członkowskimi w celu zapewnienia wysokiego 
stopnia realnego stosowania kryteriów. Ścisły kontakt z ostateczną grupą docelową – zamawiającymi na 
szczeblu regionalnym i lokalnym – przyczynia się do zmaksymalizowania wartości dodanej kryteriów.

1. Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca zielonych zamówień publicznych: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Sposób korzystania
Kryteria są dostępne dla wielu grup produktów, które zidentyfikowano z pomocą podmiotów udzielających 
zamówień publicznych w całej UE28. Przegląd znajduje się na poniższych stronach internetowych:

• Komisji Europejskiej dotyczącej zielonych zamówień publicznych2;

• stronie dotyczącej wsparcia polityki produktowej Wspólnego Centrum Badawczego3.

Kryteria te zostały opracowane jako kryteria podstawowe, uwzględniające pewne ambicje w dziedzinie 
ochrony środowiska oraz jako kryteria kompleksowe, dla tych zamawiających, którzy dążą do uzyskania 
produktów i usług o lepszej efektywności środowiskowej.

Kryteria są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, tak aby mogli z nich korzystać zamawiający 
w całej UE28. Kryteria opracowano w taki sposób, aby zamawiający mogli korzystać z zestawu jako całości 
lub po prostu wybrać te kryteria, które najbardziej odpowiadają zamierzonym celom i dostosować je do 
warunków lokalnych lub regionalnych. W przypadku budynków biurowych przewiduje się np. że przy ustalaniu 
kryteriów dotyczących zielonych zamówień publicznych:

• należy uwzględnić szczególne warunki lokalnego rynku materiałów budowlanych;

• kryterium dotyczące niskoemisyjnych źródeł energii może być zróżnicowane w zależności od 
kontekstu lokalnego;

• należy dostosować udział poddanej recyklingowi lub ponownie użytej zawartości do lokalnej 
dostępności tych materiałów.

Wpływ
Wpływ tej polityki jest dwojaki. Po pierwsze, kryteria dotyczące zielonych zamówień publicznych wywierają 
bezpośredni wpływ dzięki ograniczeniu obciążenia środowiskowego związanego z nabytymi publicznie towarami 
i usługami. Po drugie, kryteria dotyczące zielonych zamówień publicznych wywierają pośredni wpływ dzięki 
zachęcaniu przedsiębiorstw do opracowania produktów i usług o lepszej efektywności środowiskowej, aby były 
zgodne z zaproszeniem do składania ofert w sprawie zielonego zamówienia publicznego. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku sektorów, które w dużym stopniu są uzależnione od zamówień publicznych, takich jak 
drukarnie pokrywające znacznie ponad 50% sprzedaży w przypadku najważniejszych przedsiębiorstw.

Zamawiający opierają się na kryteriach dotyczących zielonych zamówień publicznych, aby realizować cele 
środowiskowe ich odpowiednich organizacji, z możliwością dostosowania ich do określonych potrzeb lokalnych 
lub regionalnych.

 

2. http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
3. http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/index.html
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21  Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego 
dla administracji publicznej i innych 
sektorów priorytetowych

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
JRC opracowuje sektorowe dokumenty referencyjne EMAS dotyczące najlepszych praktyk zarządzania 
środowiskowego dla 11 sektorów priorytetowych1. Jednym z priorytetowych sektorów jest administracja 
publiczna, w przypadku której najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego koncentrują się na tym, 
jak pomóc organizacjom sektora publicznego, przede wszystkim instytucjom samorządowym na szczeblu 
lokalnym oraz instytucjom rządowym i samorządowym na szczeblu regionalnym w ulepszeniu ich efektywności 
środowiskowej poprzez przyjmowanie praktycznych inicjatyw, środków, technik i działań wdrażanych przez 
przodujące organizacje (liderów) w tym sektorze.

Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego obejmują również wskaźniki efektywności środowiskowej, 
które umożliwiają organizacjom monitorowanie wyników zarządzania środowiskowego i kryteria doskonałości, 
które wskazują poziomy osiągnięte przez liderów i które można traktować jako inspirację (ale nie zostały 
określone jako cele, które należy osiągnąć).

Organizacje sektora publicznego, które chcą poprawić swoje wyniki, mogą sięgnąć do sprawozdania 
dotyczącego najlepszych praktyk w tym sektorze, w którym zestawiono szczegółowe informacje dotyczące 
sposobu wdrażania najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego. Sektorowy dokument referencyjny 
jest krótszym tekstem prawnym, w którym podsumowuje się wszystkie najlepsze praktyki zarządzania 
środowiskowego i przedstawia wskaźniki efektywności środowiskowej, a także kryteria doskonałości.

W odniesieniu do konkretnych kwestii organizacje sektora publicznego będą również z pożytkiem odwoływać 
się do sektorowych dokumentów referencyjnych i sprawozdań dotyczących najlepszych praktyk dla 
innych odpowiednich sektorów, np. gospodarowania odpadami lub turystyki (por. zarządzanie obszarami 
turystycznymi).

JRC określa najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego w oparciu o dogłębną analizę istniejących 
publikacji oraz ścisłą współpracę ze specjalistami z tego sektora, takimi jak organy odpowiedzialne za odpady, 
doradcy w dziedzinie odpadów, organizacje pozarządowe itd.

Znaczenie dla władz regionalnych
Administracje publiczne i inne organizacje w całej UE mogą przynieść znaczące korzyści dla środowiska, 
zwiększając efektywność środowiskową, zarówno poprzez bezpośredni wpływ na środowisko, jak 
i wykorzystanie ulepszeń na terytorium, którym administrują.

Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego dotyczące sektora administracji publicznej są skierowane 
przede wszystkim do władz lokalnych i regionalnych. Zapewniają one jasne, praktyczne wskazówki dotyczące 
sposobu poprawy efektywności środowiskowej, obejmujące szeroki zakres zagadnień w obszarach takich 
jak: zrównoważone biura; zrównoważona energia i zmiana klimatu; mobilność; lokalna jakość powietrza; 
użytkowanie gruntów; zanieczyszczenie hałasem; zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa; zielone 
obszary miejskie; zielone zamówienia publiczne; edukacja ekologiczna oraz rozpowszechnianie informacji 
wśród obywateli i przedsiębiorstw.

Kontekst polityczny
Prace nad określeniem najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego są częścią wdrażania rozporządzenia 
EMAS (system ekozarządzania i audytu), tj. dobrowolnych ram dla organizacji służących ocenie i ulepszeniu ich 
efektywności środowiskowej oraz przedstawianiu sprawozdań jej dotyczących. Jako taki, sektorowy dokument 
referencyjny EMAS dotyczący sektora administracji publicznej publikuje się jako decyzję Komisji, a organizacje 
z sektora zarejestrowane w EMAS muszą go uwzględniać.

1.  Do 11 sektorów priorytetowych należą: sektor handlu detalicznego, turystyki, administracji publicznej, rolnictwa, produkcji żywności i napojów 
bezalkoholowych, produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, produkcji samochodów, gospodarowania odpadami, telekomunikacji i usług 
ICT oraz wyrobów metalowych gotowych.
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Dokument (i sprawozdanie dotyczące najlepszych praktyk zawierające bardziej szczegółowy opis najlepszych 
praktyk zarządzania środowiskowego) nie jest jednak istotny jedynie dla organizacji potwierdzonych w systemie 
EMAS, ale ma stanowić również przydatny i inspirujący dokument referencyjny dla każdej właściwiej organizacji 
w przedmiotowym sektorze. Zawiera on kompleksowe najlepsze praktyki, które mogą być powszechnie 
stosowane przez przedsiębiorstwa i władze lokalne/regionalne zajmujące się gospodarowaniem odpadami 
i chcące poprawić swoją efektywność środowiskową.

Sposób korzystania
Administracje publiczne i inne organizacje chcące poprawić swoją efektywność środowiskową lub swój system 
zarządzania środowiskowego znajdą w najlepszych praktykach zarządzania środowiskowego odpowiednie 
zaktualizowane źródło informacji pozwalające im osiągnąć te cele. Mogą one wykorzystywać dokumenty 
referencyjne do określania najistotniejszych obszarów działania.

Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego dotyczące danego sektora obejmują trzy główne elementy: 
szczegółowe informacje dotyczące sposobu wdrażania najlepszych praktyk i zajmowania się kluczowymi 
aspektami środowiskowymi; wskaźniki efektywności środowiskowej służące do monitorowania efektywności 
środowiskowej w czasie lub nawet porównywania efektywności między różnymi obiektami lub organizacjami; 
oraz kryteria doskonałości służące do zapewnienia docelowych punktów odniesienia.

Na poniższym schemacie przedstawiono różne obszary, w których administracje publiczne znajdą szczegółowe 
najlepsze praktyki, które pomogą im zmniejszyć ich wpływ na środowisko.

Obszary objęte sektorowym dokumentem referencyjnym dla administracji publicznych  
dotyczącym najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego

Na przykład rozdział, który będzie miał szerokie zastosowanie do wielu obiektów zarządzanych przez 
administracje publiczne, dotyczy zrównoważonych biur i odnosi się do takich kwestii jak: zużycie energii 
i wody, wytwarzanie odpadów, papier i materiały zużywalne, dojazdy do pracy i podróże służbowe, stołówki 
i kawiarnie lub organizacja spotkań i imprez. Rozdział ten jest istotny w szerszym zakresie w odniesieniu do 
wszystkich budynków biurowych zarządzanych przez dowolną organizację.
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Poniższa strona internetowa umożliwia dostęp do najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego 
w sektorze administracji publicznej, w tym do sprawozdania z najlepszych praktyk. Ponadto użytkownicy będą 
mogli znaleźć dane kontaktowe i informacje na temat sposobu zaangażowania: http://susproc.jrc.ec.europa.
eu/activities/emas/public_admin.html

Organizacje zainteresowane gospodarką odpadami mogą śledzić przebieg prac w przypadku tego sektora pod 
następującym adresem: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html

Więcej informacji można uzyskać, wysyłając wiadomość na adres JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu

Wpływ
Sektor administracji publicznej obejmuje ponad 90 000 organizacji w całej Europie. Zdecydowana większość 
tych organizacji działa na szczeblu lokalnym i podlega kompetencjom gmin. Średnie wydatki sektora 
publicznego UE poniżej szczebla krajowego w 2010 wyniosły około 17% całkowitego PKB. Ich zaangażowanie 
w ukierunkowanie społeczeństwa na zrównoważony rozwój ma ogromne znaczenie. Gminy i władze lokalne 
są odpowiedzialne za różne działania, począwszy od planowania przestrzennego i oczyszczania ścieków po 
lokalny transport i mobilność. Mają one bezpośredni lub pośredni wpływ na działania oddziałujące w znaczący 
sposób na środowisko. Administracje publiczne odgrywające wiodącą rolę mogą zademonstrować, co jest 
możliwe, i zachęcić innych do naśladowania, a wdrożenie najlepszych praktyk może skutkować znacznym 
zmniejszeniem wpływu na środowisko.

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/public_admin.html
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/public_admin.html
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
mailto:JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu
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22  Rozwiązywanie problemu regionów 
i miast dotkniętych deficytem wody

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
JRC zapewnia wsparcie naukowe na rzecz realizacji szeregu polityk UE, z czego niektóre są bezpośrednio 
związane z wodą, a inne wpływają na stan i dostępność wody poprzez przepisy dotyczące działalności sektorowej 
(np. wspólna polityka rolna). JRC angażuje się również w rozwój europejskiego partnerstwa innowacyjnego, 
w ramach którego woda została uznana za dziedzinę wymagającą innowacji, które skierowałyby Europę 
na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego. Współpracując z regionami, JRC ułatwia wspólne budowanie 
zdolności oceny przeszłych zasobów wodnych w obecnym i zmieniającym się środowisku (np. zmiana klimatu, 
użytkowanie gruntów) oraz przyczynia się do harmonizacji wdrażania polityki UE dotyczącej wód w kontekście 
transgranicznym we wszystkich państwach.

Znaczenie dla władz regionalnych
Wiedza JRC mogłaby zostać wykorzystana do wspierania realizacji strategii transgranicznych badających 
możliwości wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwo wodno-energetyczno-żywnościowe w regionach 
europejskich. Dzięki udostępnieniu scenariusza i kompromisowych analiz społeczno-gospodarczych 
i środowiskowych skutków zmieniającego się dostępu do wody mogłaby pomóc w określeniu priorytetów 
i ocenie skuteczności mechanizmów inwestycyjnych w różnych sektorach (energia, żywność, przemysł, miasta, 
środowisko, turystyka).

Kontekst polityczny
Cel zrównoważonego rozwoju nr 6 na 2015 r. dotyczący czystej wody i urządzeń sanitarnych polega na 
zapewnieniu wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych w ramach międzynarodowych wysiłków na 
rzecz zwalczania nierówności i przeciwdziałania zmianie klimatu. Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie 
na wodę regionów i miast, konieczne jest inteligentne gospodarowanie wodą. Woda jest niezastąpionym 
zasobem dla całego społeczeństwa, ale zasób ten jest odnawialny tylko wówczas, gdy będziemy dobrze nim 
gospodarować. Inicjatywy JRC dotyczą kilku aktów prawnych związanych z wodą, w tym ramowej dyrektywy 
wodnej, dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywy w sprawie wody pitnej, 
dyrektywy azotanowej.

Sposób korzystania
JRC opracował model hydroekonomiczny na potrzeby oceny wpływu środków politycznych, przyrodniczych 
i technologicznych na dostępność zasobów wodnych w skali europejskiej. Umożliwia on analizę scenariuszy 
społeczno-gospodarczych skutków alternatywnych środków rozdziału wody wśród konkurujących ze sobą 
sektorów wykorzystujących wodę (np. nawadnianie terenów rolnych, spożycie przez ludzi, chłodzenie 
elektrociepłowni, wytwarzanie energii wodnej, rolnictwo i produkcja biopaliw) na lata 2030–2050, w tym 
ocenę świadczenia/wyceniania usług ekosystemowych świadczonych przez ekosystemy wodne. Portal 
wodny1 służy jako brama do produktów JRC dotyczących zasobów słodkowodnych, zapewniając dostęp do 
danych na temat wody, publikacji i map, jak również projektów i wydarzeń dotyczących wody. We współpracy 
z zainteresowanymi stronami i Międzynarodową Komisją Ochrony Dunaju JRC uznało Dunaj za pilotażowe 
dorzecze i porównało wyniki z innymi regionami w Europie. Ma to na celu sprostanie wyzwaniom związanym 
z poprawą celów w zakresie efektywności na szczeblu sektorowym oraz wsparcie władz regionalnych 
podczas oceny opłacalności programów środków zawartych w planach gospodarowania wodami w dorzeczu 
określonych w ramowej dyrektywie wodnej. Woda stanowi również kwestię, dzięki której można budować 
i rozwijać porozumienia między miastami, regionami i państwami. W ten sposób, ilustrując problematykę wody 
miejskiej w około 40 miastach europejskich (zob. wykres dotyczący miasta Łodzi w Polsce), w opublikowanym 
niedawno atlasie wód miejskich dla Europy2 propaguje się i wspiera stosowanie zrównoważonych praktyk 
w odniesieniu do zużycia wody na szczeblu regionalnym i gminnym, promując również dialog między miastami.

1. https://water.jrc.ec.europa.eu
2.  https://ec.europa.eu/jrc/en/news/urban-water-atlas-europe-360-view-water-management-cities. Niniejsza publikacja została sfinansowana ze 

środków siódmego programu ramowego UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na mocy umów o udzielenie dotacji nr 
619040 (DEMOWARE) i 642354 (BlueSCities).
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Zapotrzebowanie na wodę i jej dostępność dla miasta Łodzi (Polska), na podstawie modelu JRC LISFLOOD. 
Skrót W.E.I. oznacza wskaźnik zużycia wody (atlas wód miejskich dla Europy, 2017 r.).

Wpływ

Ta inicjatywa JRC ma na celu stymulowanie powiązań i współpracy między zainteresowanymi stronami 
i środowiskami badawczymi w regionach europejskich. Na przykład prace JRC prowadzone w regionie 
Dunaju przyczyniły się do oceny wpływu środków z zakresu polityki i scenariuszy na temat dostępności wody, 
zapotrzebowania na wodę i jej jakości w różnych sektorach. Opierając się na doświadczeniach zdobytych 
w ramach projektów krajowych, inicjatywa ta ułatwiła również transfer innowacji poprzez np. utworzenie 
ośrodków syntezy innowacyjnych metod oczyszczania ścieków w regionie dolnego Dunaju. Uzyskane 
informacje mogą być bezpośrednio wykorzystane przez zainteresowane strony w regionie, a wyciągnięte 
wnioski, także w zakresie rozwoju metodologii, można eksportować do innych dorzeczy w Europie i poza nią.

29,8 %30,1 % 2,4 % 11,5 %
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23  Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego 
dla sektora gospodarowania odpadami

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
JRC opracowuje sektorowe dokumenty referencyjne EMAS dotyczące najlepszych praktyk zarządzania 
środowiskowego dla 11 sektorów priorytetowych1. Jednym z priorytetowych sektorów jest gospodarowanie 
odpadami, w przypadku którego najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego dotyczą głównie sposobu 
pomocy przedsiębiorstwom zajmującym się gospodarowaniem odpadami i organom odpowiedzialnym za 
odpady w ulepszeniu ich efektywności środowiskowej poprzez przyjmowanie praktycznych inicjatyw, środków, 
technik i działań wdrażanych przez przodujące organizacje (liderów) z sektora.

Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego obejmują również wskaźniki efektywności środowiskowej, które 
umożliwiają przedsiębiorcom i organom odpowiedzialnym za odpady monitorowanie wyników zarządzania 
środowiskowego i kryterium doskonałości, które wskazuje poziomy osiągnięte przez liderów i które można 
traktować jako inspirację (ale których nie ustalono jako cele, które należy osiągnąć).

Organizacje odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie, mogą 
sięgnąć do sprawozdania dotyczącego najlepszych praktyk w tym sektorze, w którym zestawiono szczegółowe 
informacje dotyczące sposobu wdrażania najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego. Sektorowy dokument 
referencyjny jest krótszym tekstem prawnym, w którym podsumowuje się wszystkie najlepsze praktyki zarządzania 
środowiskowego i przedstawia wskaźniki efektywności środowiskowej, a także kryterium doskonałości.

JRC określa najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego w oparciu o dogłębną analizę istniejących 
publikacji oraz ścisłą współpracę ze specjalistami z tego sektora, takimi jak organy odpowiedzialne za odpady, 
doradcy w dziedzinie odpadów, organizacje pozarządowe itd.

Znaczenie dla władz regionalnych
Odpady komunalne stanowią jedną z najbardziej problematycznych kategorii odpadów i należą do odpadów, 
których potencjał w odniesieniu do poprawy stanu środowiska dzięki lepszemu gospodarowaniu jest największy. 
W całej UE za gospodarowanie tymi odpadami są zwykle odpowiedzialne instytucje rządowe i samorządowe 
na szczeblu regionalnym i instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym, a gospodarowanie wymaga wsparcia 
obywateli, dla których jest to często bardzo widoczny aspekt działań administracji publicznej niższego szczebla.

Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego dotyczące gospodarowania odpadami dotyczą takich kwestii 
jak zintegrowane plany gospodarki odpadami, zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie odpadów, 
zbieranie i przetwarzanie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem stałych odpadów komunalnych, odpadów 
z budowy i rozbiórki i odpadów medycznych. Są one skierowane głównie do organów odpowiedzialnych za 
odpady i podmiotów zarządzających odpadami lub przedsiębiorców zajmujących się odpadami na poziomie 
gmin, miast, okręgów lub regionów.

Kontekst polityczny
Prace nad określeniem najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego są prowadzone w ramach wdrażania 
rozporządzenia EMAS (system ekozarządzania i audytu), tj. dobrowolnych ram prawnych dla organizacji 
służących ocenie i ulepszeniu ich efektywności środowiskowej oraz przedstawianiu sprawozdań jej dotyczących. 
Jako taki, sektorowy dokument referencyjny EMAS dotyczący sektora gospodarowania odpadami publikuje się 
jako decyzję Komisji, a organizacje zarejestrowane w EMAS z sektora muszą go uwzględniać.

Dokument (i sprawozdanie dotyczące najlepszych praktyk zawierające bardziej szczegółowy opis najlepszych praktyk 
zarządzania środowiskowego) nie jest jednak istotny jedynie dla organizacji potwierdzonych w systemie EMAS, ale 
ma stanowić przydatny i inspirujący dokument referencyjny dla każdej właściwiej organizacji w sektorze. Zawiera on 
kompleksowe najlepsze praktyki, które mogą być powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa i władze lokalne/
regionalne zajmujące się gospodarowaniem odpadami i chcące poprawić swoją efektywność środowiskową.

1.  Do 11 sektorów priorytetowych należą: sektor handlu detalicznego, turystyki, administracji publicznej, rolnictwa, produkcji żywności napojów 
bezalkoholowych, produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, produkcji samochodów, gospodarowania odpadami, telekomunikacji i usług 
ICT oraz wyrobów metalowych gotowych.
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Sposób korzystania
Lokalne i regionalne władze (a także przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami) są 
głównymi grupami docelowymi najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego dla sektora gospodarowania 
odpadami. Organizacje, które pragną poprawić swoją efektywność środowiskową lub swój system zarządzania 
środowiskowego, znajdą w najlepszych praktykach zarządzania środowiskowego odpowiednie zaktualizowane 
źródło informacji pozwalające im osiągnąć te cele.

Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego dotyczące danego sektora obejmują trzy główne elementy: 
szczegółowe informacje dotyczące sposobu wdrażania najlepszych praktyk i zajmowania się kluczowymi 
aspektami środowiskowymi; wskaźniki efektywności środowiskowej służące do monitorowania efektywności 
środowiskowej w czasie lub nawet porównywania efektywności między różnymi obiektami lub organizacjami; 
oraz kryteria doskonałości służące do zapewnienia docelowych punktów odniesienia.

W szczególności wskaźniki efektywności środowiskowej umożliwią lokalnym władzom monitorowanie i ocenę 
efektywności przeprowadzanego przez nich gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi. Dokument przedstawia 
metodologiczne podejścia i praktyczne kroki, jakie władze mogą zastosować w celu lepszego zrozumienia strumieni 
odpadów, którymi gospodarują na ich terytorium, oraz rozpoczęcia usprawniania tych strumieni.

Ponadto konkretne najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego opisują szczegółowo kroki, jakie należy 
podjąć, aby wdrożyć najlepszą praktykę.

Na stronie internetowej JRC dotyczącej najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego w zakresie sektora 
gospodarowania odpadami2 zebrano wszystkie ogólne informacje związane z opracowaniem sektorowego 
dokumentu referencyjnego EMAS w sprawie najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego dla sektora 
gospodarowania odpadami. W szczególności użytkownicy będą mieli dostęp przez internet do sprawozdania 
ogólnego, które wspiera wdrażanie tego działania, do informacji na temat stanu prac i innych powiązanych 
informacji ogólnych. Po zakończeniu postępowania prawnego opublikowane zostaną również ostateczne 
wersje sprawozdania dotyczącego najlepszych praktyk i sektorowego dokumentu referencyjnego. Ponadto 
użytkownicy będą mogli znaleźć dane kontaktowe3 i informacje na temat sposobu zaangażowania w działanie.

Wykres przedstawiający możliwy sposób wykorzystania zasad monitorowania w celu uzyskania odpowiednich wskaźników.

2. http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html   
3. JRC-EMAS-SRD@ec.europa.eu

Wytwarzanie 
odpadów

Segregacja 
u źródła

Zbieranie 
odpadów 

zmieszanyc

Selektywny 
odbiór

Zakłady 
sortujące

Zakład 
recyklingu

Materiały 
poddane 

recyklingowi

Odrzuty
Odpady 

zmieszane
Odrzuty

Gospodarstwa domowe + inni rezydenci

Rtot Ogółem 
wytworzonych 
frakcji 
nadających się 
do recyklingu

RMW 
Frakcja docelowa

w odpadach zmieszanych

MWtοt 
Ogółem zebrane 
odpady zmieszan

RSC 
Oddzielnie 
odbierane 
frakcje 
odpadów

Rrej, sort Rrej, rec Rrej

Strumień 1

Strumień 2

Strumień 3

Rmiς, SC 
frakcja 
niedocelowa 
(błędne 
wyrzucenie) 
w selektywnym 
odbiorze

Rсоnt, SC 
Zanieczyszczona 
frakcja w 
selektywnym 
odbiorze

Odpady komunalne 
Odbiór

KODY KOLORÓW :
całkowity zmierzony przepływ
Przepływ oszacowany dzięki pobieraniu 
próbek (np. analiza składu) 
Przepływ obliczony na podstawie pomiarów 
i pobranych próbek

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
Rtot = RSC+RMW (+ nielegalne składowanie odpadów?) 
Wskaźnik wychwytywania =  Rsc/Rtot

Wskaźnik odrzutów = Rrej / Rsc

UWAGA: Można rozróżnić między odrzutami odpadów pochodzącymi z sortowania 
a odrzutami pochodzącymi z recyklingu
Wskaźnik błędnego wyrzucania = Rmis, sc / Rsc 
Wskaźnik zanieczyszczenia = Rcont, sc / Rsc
UWAGA: Zanieczyszczona frakcja = frakcja niedocelowa + frakcja docelowa 
nienadająca się do recyklingu z powodu zanieczyszczenia przez frakcję niedocelową)

SELEKTYWE ZBIERANIE

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html
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Wpływ
Sektor gospodarowania odpadami jest kluczowy pod względem zasobooszczędności, gdzie szersze 
przyjmowanie dobrych praktyk, wykraczające poza wymogi regulacyjne, ułatwia czerpanie znacznych korzyści 
środowiskowych i społecznych.

Dokument referencyjny w sprawie najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego dla sektora gospodarowania 
odpadami4 jest zgodny z zasadami pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i ma pomóc władzom 
regionalnym i lokalnym w ulepszeniu ich efektywności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 
i recyklingu. Wymiana i rozpowszechnianie tych dobrych praktyk wniesie wkład w europejskie wysiłki dążące 
do osiągnięcia podobnie wysokich standardów gospodarowania odpadami i recyklingu przez wszystkie regiony 
i gminy UE.

Stosowanie najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego może przynieść korzyści władzom regionalnym 
i lokalnym, niezależnie od ich punktu wyjścia pod względem efektywności środowiskowej przeprowadzanego 
przez nie gospodarowania odpadami. Pomoże im to lepiej zrozumieć obecne aspekty o kluczowym oddziaływaniu 
na środowisko, a także dokładniej monitorować, a następnie usprawniać ich efektywność dzięki propozycjom 
konkretnych rozwiązań dostosowanych do ich sytuacji.

 

4. 

4.  Komisja oficjalnie przyjmie dokument referencyjny w sprawie najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego dla sektora gospodarowania odpadami 
w 2018 r. Po przyjęciu, dokument będzie dostępny pod adresem: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/waste_mgmt.html

Najlepsze praktyki zarządzania środowiskiem dla sektora gospodarowania odpadami
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24  SHERPA: Narzędzie wspierające władze regionalne 
w opracowywaniu planów ochrony powietrza 
i ocenianiu korzyści wynikających z tych planów

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Narzędzie SHERPA (Screening for High Emission Reduction Potentials on Air quality – Badanie potencjału 
redukcji wysokich emisji mających wpływ na jakość powietrza) jest łatwym w obsłudze interaktywnym 
narzędziem, które może być pomocne dla władz regionalnych i lokalnych przy opracowywaniu planów ochrony 
powietrza. W ramach procesu składającego się z trzech etapów: przydziału środków, zarządzania i analizy 
scenariuszy, osoba odpowiedzialna za wyznaczanie kierunków polityki może sprawdzić, jak dużą poprawę 
jakości powietrza można osiągnąć dzięki lokalnym działaniom, w jakich sektorach należy podjąć działania 
(miasto, województwo, region, państwo) i jaką dodatkową poprawę można uzyskać dzięki koordynacji tych 
środków redukcji zanieczyszczeń z działaniami przeprowadzanymi na sąsiadujących obszarach.

Znaczenie dla władz regionalnych
Organy krajowe, władze regionalne i miejskie mają prawny obowiązek utrzymywania pewnych poziomów 
jakości powietrza na swoich terytoriach. W przypadku, gdy wartości te przekraczają dopuszczalne normy, 
władze mają obowiązek opracować plany w celu poprawy jakości powietrza. Część takiego planu obejmuje 
ocenę wpływu proponowanych środków redukcji zanieczyszczeń. Często organy krajowe, władze regionalne 
i miejskie nie posiadają jednak odpowiednich narzędzi umożliwiających przeprowadzenie takiej analizy 
(zob. wyniki projektu APPRAISAL1 w ramach siódmego programu ramowego). Narzędzie SHERPA opracowano 
w celu zapewnienia władzom regionalnym i lokalnym praktycznego wsparcia w zakresie przeprowadzania 
tych zadań i opracowywania planów ochrony powietrza.

Kontekst polityczny
Chociaż w ostatnich dziesięcioleciach w Europie osiągnięto znaczny postęp pod względem jakości powietrza 
(EEA, 2015 r.), nadal nie rozwiązano poważnych problemów dotyczących pewnych zanieczyszczeń. W 2015 r. 22 z 28 
państw UE rzeczywiście odnotowało przekroczenia dopuszczalnych wartości O3, NO2 lub pyłu zawieszonego (PM10) 
określonych w dyrektywie w sprawie jakości powietrza z 2008 r. (EEA, 2015 r.). Mimo że w przeszłości przekroczenia 
tych norm jakości powietrza były powszechne w całej Europie, obecnie występują głównie w konkretnych regionach, 
na przykład PM na Nizinie Padańskiej, na południu Polski lub w Beneluksie, a NO2 w miastach2. Jak wspomniano 
powyżej, władze – w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w dyrektywie w sprawie 
jakości powietrza – mają obowiązek opracować plan ochrony powietrza zawierający analizę wpływu środków, które 
zostaną podjęte, aby zapobiec przekroczeniu tych wartości w przyszłości.

Sposób korzystania
SHERPA jest łatwym w obsłudze narzędziem3, które umożliwia szybkie zbadanie potencjalnej poprawy jakości 
powietrza wynikającej z krajowych / regionalnych / lokalnych środków na rzecz redukcji emisji. Narzędzie 
SHERPA przeprowadza osobę odpowiedzialną za wyznaczanie kierunków polityki przez opisany poniżej 
trójetapowy proces.

1.  Przydział środków: osoba odpowiedzialna za wyznaczanie kierunków polityki określa obszar 
zainteresowania (miasto, województwo, region itd.), a SHERPA ocenia stopień kontroli, jaki ta 
osoba ma nad zanieczyszczeniem powietrza na tym obszarze. Jeżeli większość zanieczyszczeń 
jest spowodowana emisją mającą miejsce poza tym obszarem, poziom kontroli będzie niski 
(i odwrotnie). Na tym etapie SHERPA przedstawia informacje dotyczące: (1) ilości zanieczyszczeń 
pochodzących spoza danego obszaru i (2) zestawienia pod względem sektorów działalności 
i prekursorów zanieczyszczeń pochodzących z emisji na terenie obszaru.

2.  Zarządzanie: Na następnym etapie określa się źródła (regiony, kraje itd.) oraz sektory działalności 
powodującej zanieczyszczenie powietrza pochodzące spoza danego obszaru. Na przykład emisje 
pierwotne z rolnictwa potrzebują czasu, aby przyjąć postać cząstek wtórnych, więc mają wpływ na 

1. http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php
2. Kiesewetter i in., 2015 r.
3. Można je pobrać ze strony internetowej http://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx
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zanieczyszczenie powietrza w bardziej odległych miejscach niż emisje pochodzące z transportu, 
które mają bezpośredni wpływ na stężenie zanieczyszczeń w skali lokalnej. Umożliwia to osobom 
odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki przeprowadzenie oceny korzyści wynikających 
z regionalnej lub nawet szerszej współpracy w celu zwiększenia skuteczności ich strategii redukcji 
zanieczyszczeń w sektorach.

Przykład wyniku analizy scenariuszy.

3.  Analiza scenariuszy: Na etapie analizy scenariuszy osoba odpowiedzialna za wyznaczanie 
kierunków polityki może wypróbować różne sektorowe strategie redukcji emisji, zarówno pod 
względem intensywności, jak i zasięgu przestrzennego (miasto, województwo, region, kraj itd.) 
w celu określania realistycznych redukcji emisji, które pozwolą osiągnąć oczekiwaną poprawę 
jakości powietrza na wybranym obszarze.

Przykład wyniku analizy scenariuszy.

Wpływ
Narzędzie SHERPA pomaga osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki w następujących 
działaniach:

• określaniu maksymalnej poprawy jakości powietrza, jaką można osiągnąć dzięki działaniom 
przeprowadzanym wyłącznie na danym obszarze (miasto, województwo, region);

• określaniu kluczowych sektorów i zanieczyszczeń, w odniesieniu do których można podjąć 
działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń na danym obszarze;

• określaniu wpływu na jakość powietrza w danym regionie, jaki mają emisje z sąsiadujących 
obszarów oraz kluczowych sektorów i zanieczyszczeń;

• określaniu potencjalnych dodatkowych korzyści na rzecz jakości powietrza w danym obszarze 
wynikających ze skoordynowanych strategii redukcji zanieczyszczeń dotyczących nie tylko 
danego regionu i kluczowych sektorów, ale również obszarów otaczających i ich kluczowych 
sektorów.
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25  Wspieranie regionów w zrównoważonym 
gospodarowaniu glebami

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
JRC opracowało szereg podejść technicznych w celu zapewnienia regionom pomocy w ocenianiu stanu gleby 
i kluczowych czynników mających wpływ na ten stan. JRC oferuje regionom pomoc techniczną, szkolenia, 
analizy, modelowanie i wizyty studyjne, których celem jest wsparcie rozwijania kompetencji.

Znaczenie dla władz regionalnych
Wzrasta świadomość, że stan gleby leży u podstawy głównych wyzwań społecznych, takich jak bezpieczeństwo 
żywnościowe, zielony wzrost i biogospodarka. Gleba ma również udział w regulowaniu klimatu, cyklu 
hydrologicznego i obiegu składników pokarmowych, łagodząc jednocześnie wpływ zmiany klimatu dzięki 
większej sekwestracji dwutlenku węgla w glebie. Ponadto gleby zapewniają ochronę przed powodziami 
i suszami, łagodzą skutki zanieczyszczeń i chronią dziedzictwo kulturowe. Presja wywierana na gleby, 
spowodowana rywalizacją o grunty lub nieprawidłowymi wyborami dotyczącymi gospodarowania gruntami, 
ma poważny wpływ na funkcje gleby. Taka presja, którą wzmacnia zmiana klimatu, prowadzi do degradacji 
i, w wyjątkowych przypadkach, do całkowitej utraty zasobu. Do czynników nasilających degradację należą 
niska świadomość i niedoszacowanie korzyści dla społeczeństwa i odporności, które zapewnia gleba. Lepsze 
zrozumienie presji wywieranej na grunty jest zatem korzystne dla regionu pod względem ograniczenia utraty 
najważniejszych funkcji i korzyści, jakie przynosi gleba.

Kontekst polityczny
Pojawił się nowy impuls polityczny, zarówno na poziomie globalnym, jak i na szczeblu UE, dotyczący gleby 
i kwestii związanych z degradacją gleby. Ochronę funkcji gleby odzwierciedlono w około 35 obszarach polityki, 
w szczególności dzięki unijnej strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby (COM(2006) 231, COM(2012) 
46), 7. programowi działań w zakresie środowiska i kilku celom zrównoważonego rozwoju. Wiedza na temat 
stanu funkcji gleby oraz powiązanych usług ekosystemowych i zachodzących w nich zmian również ma 
kluczowe znaczenie dla polityki UE w takich dziedzinach, jak rolnictwo, klimat, emisje przemysłowe i kontrola 
zanieczyszczeń, trwałe składowanie osadów ściekowych i innych odpadów, a także różnorodność biologiczna. 
Wiele regionów uwzględnia obecnie funkcje gleby w planowaniu przestrzennym, co ma na celu ograniczenie 
zajmowania gleb na cele gospodarcze i uszczelniania gleby (koncepcja neutralności degradacji gleby).

Sposób korzystania
Europejski Ośrodek Danych o Glebie1 zapewnia dostęp do kilku narzędzi i procedur mających na celu 
wsparcie regionów UE w przeprowadzaniu oceny stanu warunków gleby i tendencji działających na nią presji. 
W szczególności:

• W wielu regionach brakuje monitorowania stanu gleby lub systemy monitorowania są 
nieaktualne. JRC opracowało część badania LUCAS2 dotyczącą gleby, w której zapewniono 
wgląd w sposób, w jaki użytkowanie gruntów i polityki gospodarowania gruntami wpływają 
na stan gleby. Władze regionalne mogą przyjąć metodykę badania LUCAS jako protokół 
pierwotnego gromadzenia danych, pobierania prób i badań laboratoryjnych albo włączyć wyniki 
dotyczące danych uzyskanych w badaniu LUCAS bezpośrednio do kształtowania polityki;

• W celu ocenienia skali i wpływu erozji gleby na poziomie regionu JRC opracowało platformę 
modelowania erozji gleby w wysokiej rozdzielczości służącą do oceny podatności na utratę 
gleby spowodowaną przez wodę3 i wiatr4. Osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków 
polityki stosują to podejście w celu przeprowadzenia ocen w skali regionalnej lub wykorzystują 
dane JRC w celu ocenienia podatności gleby na erozję w swoich regionach;

1. http://esdac.jrc.ec.europa.eu
2. http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
3. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015 
4. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/wind-erosion-susceptibility-soils

http://esdac.jrc.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015
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Od lewej do prawej strony: erozja gleby powodowana przez wodę, emisje NO2 z gleb, sieć pobierania próbek z gleby LUCAS.

• Aby ocenić zmienność zawartości węgla organicznego w glebach rolnych JRC opracowało 
szczegółową platformę modelowania w wysokiej rozdzielczości służącą do oceny zmienności 
zasobów węgla w glebie w odniesieniu do głównych praktyk zarządzania5. Narzędzie to może 
służyć do oceny poziomu przyszłych zasobów węgla w glebie w odniesieniu do szeregu działań 
(co istotne, podejście uwzględnia również systemy nawozowe) oraz scenariuszy dotyczących zmian 
klimatu. Wsparcie może zostać zapewnione dla potrzeb opracowania zastosowań regionalnych.

Wpływ
Gleby regionalne można scharakteryzować pod względem ich podstawowych funkcji i wywieranych na nie presji. 
Istotnym efektem tych prac jest możliwość porównania wyników poszczególnych regionów z normami unijnymi 
lub innymi regionami, które mogą być regionami sąsiadującymi lub podobnymi strefami biogeoklimatycznymi. 
Podejście LUCAS do kwestii gleby jest wykorzystywane jako formalny unijny wskaźnik celu zrównoważonego 
rozwoju, ale obejmuje również ocenę zanieczyszczenia gleby, wpływu WPR i sprawozdawczości w zakresie 
emisji dwutlenku węgla do gleby w kontekście porozumienia klimatycznego z Paryża. Erozja gleby ma duże 
znaczenie w odniesieniu do środków interwencyjnych ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej UE 
(np. środków związanych z normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska). Metodyka JRC 
została wybrana w celu scharakteryzowania erozji gleby w ramach ustalonego unijnego wskaźnika celów 
zrównoważonego rozwoju.

5. http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-organic-carbon-content

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-organic-carbon-content
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26  Informacje, wiedza i narzędzia wspierające organy 
publiczne we wdrażaniu Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej w Europie

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Baza wiedzy w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie (INSPIRE) jest interaktywną platformą 
internetową zapewniającą dostęp do wszystkich zasobów związanych z Infrastrukturą Informacji Przestrzennej 
w Europie. INSPIRE to europejskie ramy prawne ustanawiające normy wymiany danych przestrzennych w uzgodniony 
sposób. Umożliwia ona ponowne wykorzystanie danych w różnych regionach i państwach członkowskich, 
ich pobieranie, przeglądanie i łatwy dostęp do nich dla organów publicznych i innych zainteresowanych stron. 
Początkowo infrastruktura miała charakter informacji potrzebnych do prowadzenia polityki ochrony środowiska, 
ale z czasem ewoluowała i jest obecnie wykorzystywana w wielu innych sektorach, takich jak: administracja 
elektroniczna, rolnictwo, inteligentne systemy transportowe, zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami 
żywiołowymi, inteligentne miasta, efektywność energetyczna itp.

JRC, w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za kształtowanie polityki Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
w Europie, DG ds. Środowiska oraz Europejską Agencją Środowiska, pełni rolę ogólnego koordynatora technicznego 
ds. utrzymania i wdrażania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie. Prowadzi również działania mające 
na celu ułatwienie realizacji przez regionalne i lokalne władze publiczne.

JRC opracowało prawne przepisy wykonawcze, wytyczne techniczne i inne pomocnicze materiały referencyjne, 
rejestry i usługi rejestrowe, które są obecnie dostępne w bazie wiedzy w ramach Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej w Europie. Za pośrednictwem tej interaktywnej platformy JRC wspiera państwa członkowskie 
i władze regionalne, dostarczając informacji ogólnych i zasobów, narzędzi wielokrotnego użytku na potrzeby 
wdrażania INSPIRE, zasobów szkoleniowych, informacji na temat realizacji w każdym państwie członkowskim 
oraz dostępu do geoportalu INSPIRE.

Znaczenie dla władz regionalnych
Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie stanowi znaczącą inwestycję techniczną i organizacyjną 
łączącą krajowe i regionalne infrastruktury danych 28 państw UE w 24 językach i obejmującą 34 tematy danych, 
począwszy od obiektów przemysłowych i obszarów chronionych, a skończywszy na gęstości zaludnienia.

Korzystają z niej dziesiątki tysięcy organizacji na wszystkich szczeblach administracji publicznej, które do 
wypełnienia swoich obowiązków potrzebują nowych lub dodatkowych umiejętności w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w celu:

• tworzenia i publikowania metadanych;

• publikowania danych za pośrednictwem znormalizowanych usług sieciowych;

• przekształcania danych zgodnie z interoperacyjnymi modelami danych Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej w Europie;

• opracowania polityk i wytycznych umożliwiających wymianę danych;

• wykorzystywania i łączenia danych pochodzących od innych organów publicznych w ich własnym 
kraju i za granicą.

Kontekst polityczny
Dyrektywa INSPIRE stanowi ramy prawne ustanawiające Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w Unii Europejskiej 
do celów polityk lub działań mających bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko. Upoważnia ona administrację 
rządową lub publiczną na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym do udostępniania publicznych danych 
przestrzennych w uzgodniony standardowy sposób. Dyrektywa INSPIRE weszła w życie w dniu 15 maja 2007 r., a jej 
pełne wdrożenie w państwach członkowskich wymagane jest do 2021 r. Stanowi ona element jednolitego rynku 
cyfrowego, wprowadzając znaczące innowacje w administracji publicznej na szczeblu lokalnym oraz transformację 
kulturową w zakresie wymiany, otwierania danych i wspólnego świadczenia usług publicznych.
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Sposób korzystania
Baza wiedzy w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie zapewnia dostęp do zasobów, narzędzi 
i forów dyskusyjnych w celu wdrożenia Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

Internetowe fora dyskusyjne dotyczące klastrów tematycznych oraz platforma INSPIRE in Practice, platforma 
współpracy służąca wymianie zasobów i doświadczeń, zapewniają wsparcie we wdrażaniu Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej w Europie.

Baza wiedzy JRC w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie; interaktywna platforma i centralny punkt dostępu do 
wszystkich zasobów związanych z Infrastrukturą Informacji Przestrzennej w Europie.

Ponadto aplikacja Find your scope pomaga dostawcom danych w identyfikacji tematów danych przestrzennych 
INSPIRE oraz typów obiektów przestrzennych, które są istotne dla zarządzanych przez nich zbiorów danych.

JRC jest również odpowiedzialne za utrzymanie geoportalu INSPIRE. Umożliwia on wyszukiwanie zbiorów danych 
przestrzennych i związanych z nimi usług oraz przeglądanie i pobieranie zbiorów danych przestrzennych z państw 
członkowskich w ramach dyrektywy INSPIRE.

Aby pomóc organizacjom w tworzeniu metadanych dotyczących ich zbiorów danych i usług, geoportal udostępnia 
również wielojęzyczny edytor metadanych w formie otwartego oprogramowania. Edytor ten został przyjęty i jest 
wykorzystywany przez wiele krajowych, regionalnych i lokalnych węzłów infrastruktury, aby pomóc organom 
publicznym w dokumentowaniu ich danych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: Baza wiedzy w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
w Europie: http://inspire.ec.europa.eu/ oraz geoportal INSPIRE: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/.

Wpływ
Problemy środowiskowe nie kończą się na granicach państw. Ich rozwiązanie często wymaga współpracy między 
krajami i regionami, która jest bardziej skuteczna wówczas, gdy łatwo jest wymieniać się danymi ponad granicami 
i organizacjami.

W ramach dyrektywy INSPIRE wspiera się stosowanie polityki opartej na wiedzy oraz monitorowanie działań 
mających wpływ na środowisko. Określono w niej działania mające na celu usunięcie przeszkód we wspólnym 
korzystaniu z danych przestrzennych na wszystkich szczeblach administracji w państwach członkowskich 
i pomiędzy nimi.

Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w Europie zapoczątkowały informacje potrzebne do prowadzenia 
polityki ochrony środowiska, ale z czasem ewoluowała ona w sposób otwarty i jest obecnie wykorzystywana 
w wielu innych sektorach, takich jak: administracja elektroniczna, rolnictwo, inteligentne systemy transportowe, 
zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, inteligentne miasta, efektywność energetyczna itp. 
Ułatwia ona również obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp do informacji przestrzennych w dowolnym miejscu 
w Unii Europejskiej.

http://inspire.ec.europa.eu/
mailto:/?subject=
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27  Wspieranie regionów w celu oceny 
trwałości gospodarstw (SOSTARE)

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Model SOSTARE (Analiza efektywności technicznej gospodarstw rolnych oraz ich wpływu na zrównoważony 
rozwój środowiskowy i gospodarczy) jest narzędziem diagnostycznym służącym do oceny ogólnych wyników 
gospodarstwa rolnego, szczegółowego zbadania wszelkich stwierdzonych niedociągnięć w zakresie 
zarządzania gospodarstwem rolnym oraz zbadania wpływu zmian, które mogłyby poprawić jego wydajność.

Został on opracowany przez JRC na potrzeby administracji regionu Lombardii we współpracy z Parco Ticino, 
uniwersytetami z Mediolanu, Turynu, Pawii oraz Agricola2000.

Model jest obecnie w fazie wdrażania na SisCo, platformie internetowej regionu Lombardii1.

Znaczenie dla władz regionalnych
System diagnostyczny SOSTARE opisuje wydajność gospodarstwa rolnego z punktu widzenia wydajności 
agronomicznej, wyników ekonomicznych i ekologicznych. SOSTARE stosowany co roku umożliwia monitorowanie 
wydajności gospodarstw rolnych i ocenę jej pod kątem celów polityki (tj. zwiększenie zrównoważonego 
wykorzystania energii, zmniejszenie wpływu agrochemikaliów, zwiększenie rentowności gospodarstw, 
poprawa różnorodności biologicznej itp.)

Wyróżniając obszary, na których należy poprawić zarządzanie gospodarstwem rolnym, aby osiągnąć 
cel w zakresie zrównoważonego rozwoju (który może być celem indywidualnym, np. osiągnięcie lepszych 
dochodów gospodarstw domowych), system zapewnia również informacje na temat wpływu na dostarczanie 
dóbr publicznych (różnorodność biologiczną, wpływ na jakość gleby i wody itp.).

Wyniki przedstawione przez SOSTARE i uporządkowane według typologii gospodarstwa (tj. uprawne, 
hodowlane, konwencjonalne, ekologiczne itp.) można łatwo zagregować. W ten sposób administracja 
regionalna otrzymuje ważne informacje na temat ogólnych wyników rolnictwa w regionie, osiągania celów 
zrównoważonego rozwoju i obszarów, na których należy skoncentrować wysiłki, aby te cele osiągnąć.

Kontekst polityczny
Grunty rolne stanowią prawie połowę użytkowania gruntów w Unii Europejskiej, a wspólna polityka rolna 
(WPR)2 jest polityką, która otrzymuje największą część budżetu UE. Obecnie WPR musi sprostać wyzwaniom 
związanym z uproszczeniem i modernizacją. Ponadto musi ona w jak największym stopniu przyczynić się do 
realizacji dziesięciu priorytetów Komisji Europejskiej3 oraz celów zrównoważonego rozwoju4.

Rozpoczęte przez Komisję Europejską konsultacje społeczne w sprawie „Modernizacji i uproszczenia wspólnej 
polityki rolnej”5 wykazały, że odpowiedni poziom życia rolników oraz presja na środowisko naturalne należą do 
najpilniejszych wyzwań, z jakimi musi poradzić sobie rolnictwo UE.

Sposób korzystania
Model jest obecnie w fazie wdrażania na platformie internetowej SisCo regionu Lombardii. Składa się on 
z głównej bazy danych aplikacji WPR oraz innych zintegrowanych narzędzi operacyjnych przeznaczonych do 
wykonywania określonych zadań (tj. zarządzania środkami ochrony roślin, zarządzania sektorem wina itp. Każde 
gospodarstwo rolne w regionie Lombardii ma do niego dostęp i może edytować własne dane na regionalnym 
portalu poświęconym rolnictwu, a także będzie miało dostęp do systemu diagnostycznego SOSTARE6. Strony 
wejściowe są spersonalizowane dla każdego gospodarstwa (ilustracja otwierająca następną stronę).

1. https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/
2. https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_pl
3. https://ec.europa.eu/commission/priorities_pl
4. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
5. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/highlights-public-consul_pl.pdf
6. Punkt kontaktowy: Claudio De Paola, Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Milano, Italia, claudio_de_paola@regione.lombardia.it
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Wspieranie regionów w celu oceny trwałości gospodarstw (SOSTARE)

Strona wejściowa systemu SOTARE przykładowego gospodarstwa rolnego. Dane dotyczące działek rolnych  
są automatycznie pobierane z bazy danych ZSZiK.

System diagnostyczny SOSTARE opiera się na wskaźnikach złożonych pochodzących z danych opisujących 
działalność rolniczą, pokrycie terenu i wartość ekologiczną. Oceny dokonuje się za pomocą mierzalnych 
wartości, co w konsekwencji pozwala na porównanie różnych systemów zarządzania7.

Złożone wskaźniki pozwalają ocenić wyniki działalności gospodarstwa pod względem: systemu upraw; 
zarządzania nawozami, energią, wodą i agrochemikaliami; wartości produkcji; wartości dodanej; dochodów 
gospodarstw domowych; niezależności od dotacji w ramach WPR; zróżnicowania działalności gospodarczej 
gospodarstw rolnych pod względem ilości i jakości roślinności naturalnej i półnaturalnej.

Wyniki wyświetlane są w formie wykresów radarowych (pierwsza ilustracja poniżej) lub słupkowych. Wykresy 
radarowe przedstawiają przegląd wyników działalności gospodarstwa. Wyniki można łatwo zagregować 
(np. według systemów rolniczych, podregionów) (druga ilustracja poniżej) i wykazać, czy potrzebne są środki 
polityczne (np. W celu ograniczenia wpływu agrochemikaliów, poprawy rotacji lub gospodarki wodnej itp.).

Wykres radarowy przedstawiający wydajność gospodarstwa rolnego pod względem wydajności agronomicznej, wyników 
ekonomicznych i ekologicznych.

Wykres radarowy przedstawiający wyniki dwóch grup gospodarstw (uprawnych i hodowlanych).

7. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2014.10.004
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Wykresy słupkowe umożliwiają porównywanie wyników gospodarstw rolnych w odniesieniu do idealnej 
sytuacji wysoce zrównoważonego rozwoju oraz bardziej dogłębne zrozumienie, jakie zmienne wpływają na 
ogólne wyniki, tj. systemu upraw (zob. wykres dotyczący analizy porównawczej).

Dane potrzebne do uruchomienia modelu są w większości dostępne w istniejących bazach danych (tj. ZSZiK, 
dyrektywa azotanowa, wykorzystanie agrochemikaliów, rejestr win, bazy danych sieci Natura 2000) i mogą 
ostatecznie zostać pobrane w celu zmniejszenia obciążenia przyrastającą ilością danych (ilustracja poniżej). 
Takie bazy danych są w większości dostępne w regionach UE, dostarczając podstawowych informacji, na 
których opiera się system diagnostyczny.

Analiza porównawcza gospodarstw rolnych.

Wpływ
System diagnostyczny SOSTARE zapewnia pomoc techniczną przy wyborze upraw, zwracając uwagę na 
kwestie agronomiczne (w celu poprawy zarówno jakości, jak i ilości). Stanowi on platformę gromadzenia 
danych gospodarczych i zarządzania nimi (rachunkowość nieobowiązkowa) i uwydatnia kwestie rolno-
środowiskowe i ekologiczne. Z punktu widzenia podejmowania decyzji i wsparcia zarządzania gospodarstwem 
ukazuje on korzyści płynące z wyboru typu rolniczego, doboru mieszanki upraw, wprowadzenia przetwórstwa 
produktów, sprzedaży bezpośredniej w stosunku do wspólnego rynku rolników oraz rozpoczęcia działalności 
agroturystycznej.

Zarządzanie materią organiczną

Zarządzanie powierzchnią uprawianą

Użytki zielone

Pokrycie gleby zimą

Obszar uprawy roślin strączkowych

Obszar podwójnych zbiorów

Płodozmian



V 
Wymiar wieloterytorialny
(strategie regionalne, miejskie, makroregionalne)
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28  Zapewnienie narzędzi wielokrotnego użytku 
na potrzeby łatwiejszego dostępu do danych 
uzupełniających strategie makroregionalne

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Infrastruktura danych referencyjnych i usług regionu Dunaju (DRDSI)1 jest publicznie dostępną 
platformą internetową i bazą danych2, która ułatwia dostęp do porównywalnych i zharmonizowanych zbiorów 
danych dotyczących różnych kwestii związanych z regionem Dunaju.

W szczególności koncentruje się ona na wspieraniu gromadzenia zasobów danych i zarządzania nimi na 
poziomie lokalnym, gdzie są one najlepiej rozumiane i utrzymywane. W ramach infrastruktury badane są 
standardy danych i podawane przykłady tego, w jaki sposób dane mogą być łączone. Obejmuje to oferowanie 
otwartych narzędzi do nakładania zbiorów danych z różnych źródeł za pośrednictwem platformy DRDSI oraz 
promowanie otwartych danych jako sposobu na uczynienie danych źródłem innowacji bez przeszkód.

Platforma DRDSI pokazuje, w jaki sposób zasady dyrektywy INSPIRE3 (2007/2/WE) mogą zostać wdrożone 
w praktyce, zmieniając ich przeznaczenie z ich głównego celu środowiskowego na szersze zagadnienia 
związane z wymianą danych na potrzeby polityki regionalnej i współpracy regionalnej.

Znaczenie dla władz regionalnych
Dane mają zasadnicze znaczenie dla strategii makroregionalnych jako środek wspierania procesu 
kształtowania polityki oraz jako wspólny atut we wspieraniu wzrostu gospodarczego, a także jako artefakt 
kulturowy dla obywateli regionu. Dane są potrzebne, aby zrozumieć status regionu na różnych etapach cyklu 
polityki i zapewnić, aby inwestycje były ukierunkowane tam, gdzie są potrzebne.

Dane są równie przydatne do zrozumienia status quo i uzasadnienia decyzji politycznych na poziomie 
regionalnym i lokalnym. Mogą one również umożliwić odniesienie i porównanie z innymi regionami, pomagając 
w ten sposób w określeniu mocnych stron i szans regionu/miejscowości. Tak wysokiej jakości, przejrzyste, 
porównywalne i powszechnie zrozumiałe dane mogą być również wykorzystane do łatwego wykazania 
korzyści z inwestycji regionalnych i ich wpływu na dany obszar.

Kontekst polityczny
W komunikacie „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z realizacji strategii makroregionalnych UE” (COM(2016) 805) 
Komisja Europejska zaleciła „ustanowienie sprawnego systemu monitorowania”, przywołując w szczególności 
przykład infrastruktury danych referencyjnych i usług regionu Dunaju.

Zostało to potwierdzone przez Radę do Spraw Ogólnych na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r., na którym 
Rada odnotowała „potrzebę bardziej szczegółowych, wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących 
realizacji strategii makroregionalnych” i wezwała „Komisję do gromadzenia takich danych przy uwzględnieniu 
związanego z tym obciążenia administracyjnego dla zainteresowanych stron oraz przy jak najlepszym 
wykorzystaniu istniejących źródeł danych oraz środków pomocy technicznej, oraz do udostępniania tych 
danych Radzie”.

Sposób korzystania
Infrastruktura danych referencyjnych i usług regionu Dunaju (DRDSI) jest publicznie dostępną platformą 
internetową i bazą danych4. Platforma ta koncentruje się na wspieraniu gromadzenia zasobów danych 
i zarządzania nimi na poziomie lokalnym. Omawiane są na niej standardy danych i przedstawione przykłady 
łączenia danych. Obejmuje to oferowanie otwartych narzędzi umożliwiających pracę z wykorzystaniem 
danych pochodzących z różnych źródeł.

1.  Infrastruktury danych na poparcie rozwoju makroregionalnego można znaleźć pod adresem: https://bookshop.europa.eu/en/data-infrastructures-in-
support-of-macro- regional-development-pbLFNA28297/

2. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu
3.  Dyrektywa INSPIRE (dyrektywa 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r.) ma na celu stworzenie infrastruktury danych przestrzennych UE do celów polityki 

ochrony środowiska i innych polityk lub działań, które mogą mieć wpływ na środowisko. Zob. http://inspire.ec.europa.eu/
4. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu5. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/danube-net

http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/danube-net
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Zapewnienie narzędzi wielokrotnego użytku na potrzeby łatwiejszego  
dostępu do danych uzupełniających strategie makroregionalne

Platforma infrastruktury danych referencyjnych i usług regionu Dunaju znajduje się pod adresem http://drdsi.jrc.ec.europa.eu

Użytkownicy platformy mogą przeszukiwać, wyświetlać i ponownie wykorzystywać zbiory danych udostępnione 
przez Komisję Europejską, uczestniczące państwa z regionu Dunaju i organizacje międzynarodowe. W ramach 
platformy zapewniono na przykład dostęp do danych wykorzystanych do celów oceny wpływu polityki 
spójności na lokalne użytkowanie gruntów, rozmieszczenie i migrację ludności lub do danych potrzebnych 
do celów dokonania oceny zasobów wodnych. W wyniku korzystania z platformy doszło do nawiązania 
transgranicznej współpracy, rozwoju nowych danych i osiągnięcia postępów dotyczących informacji naukowych 
i statystycznych.

Danube NET5, sieć ekspertów ze środowiska akademickiego, rządu i sektora prywatnego, zapewnia wiedzę 
fachową dotyczącą istniejących źródeł danych w regionie i potencjalnych wyzwań oraz możliwości dalszego 
rozwoju projektu.

Platforma oferuje kilka środków6 umożliwiających współpracę dzięki przekazywaniu danych, rejestracji jako 
użytkownik i czynnemu udziałowi w społeczności infrastruktury danych referencyjnych i usług regionu Dunaju.

Wpływ
Prace te stanowiły rozszerzenie stale podejmowanych przez Komisję Europejska wysiłków mających na celu 
pomoc w określeniu i wdrażaniu dyrektywy INSPIRE do celów wspierania tworzenia europejskiej infrastruktury 
danych przestrzennych. Obejmowało to nowe technologie w zakresie dzielenia się otwartymi danymi 
i wyświetlania ich, badanie tematów wykraczających poza środowisko, takich jak dziedzictwo kulturowe 
i rola nowych źródeł danych, zwłaszcza źródeł danych stworzonych przez obywateli na potrzeby wsparcia 
podejmowania decyzji.

Co ważne, infrastruktura danych referencyjnych i usług regionu Dunaju ujawniła korzyści, jakie INSPIRE przynosi 
administracji publicznej w przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie działań związanych z wymianą 
nowych danych, i sposób, w jaki można stworzyć transgraniczną zdolność również w celu wniesienia czynnego 
wkładu w makroregionalne podejmowanie decyzji i badania.

5. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/danube-net
6. http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/collaborate-with-us
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29  Wsparcie strategii UE na rzecz regionu Dunaju 
w ramach inteligentnej specjalizacji

Rodzaj dostępnego wsparcia / usługi / cel
Platforma Inteligentnej Specjalizacji (S3P) JRC wspiera opracowanie, dostosowanie i wdrażanie strategii 
inteligentnej specjalizacji (S3) w regionie Dunaju, aby sprzyjać zintegrowanemu i skoordynowanemu podejściu 
na szczeblu makroregionalnym.

Wsparcie Platformy Inteligentnej Specjalizacji wobec strategii UE na rzecz regionu Dunaju obejmuje 14 państw i ponad 120 mln obywateli.

Platforma Inteligentnej Specjalizacji (S3P) oferuje liczne działania mające na celu wsparcie makroregionalnej 
współpracy w regionie Dunaju, jak na przykład wsparcie badań i wsparcie analityczne, wzajemną ocenę, warsztaty 
wzajemnego uczenia się, mapowanie, dyskusje z zainteresowanymi stronami na obozach innowacji, informatory 
polityczne i inne sprawozdania dotyczące S3, narzędzie internetowe i zacieśnioną współpracę z programami 
współpracy terytorialnej. Ponadto Platforma Inteligentnej Specjalizacji miała wkład we wsparcie naukowe udzielone 
przez JRC na potrzeby wydarzeń związanych ze strategią UE na rzecz regionu Dunaju organizowanych równocześnie 
z dorocznym forum strategii UE na rzecz regionu Dunaju lub w ramach tego forum oraz uczestniczyła czynnie 
jako partner w projekcie Danube INCO.NET w ramach siódmego programu ramowego1. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie internetowej platformy inteligentnej specjalizacji makroregionu Dunaju2.

Znaczenie dla władz regionalnych
Strategia UE na rzecz regionu Dunaju jest największą i najbardziej zróżnicowaną strategią makroregionalną UE 
obejmującą niektóre regiony będące liderami w dziedzinie innowacji, ale również najsłabiej rozwinięte terytoria 
UE i jej bezpośrednie sąsiedztwo. Wdrażanie procesu inteligentnej specjalizacji stanowi wyzwanie, ponieważ 
łączy różne obszary polityki i obowiązki w ujęciu horyzontalnym między ministerstwami, a w ujęciu wertykalnym 
od szczebla lokalnego i regionalnego po krajowy i europejski. Ponadto, aby przeprowadzić ten proces, konieczna 
jest ścisła współpraca między różnymi podmiotami działającymi w sferze innowacji, w tym przedsiębiorstwami, 
instytucjami badawczymi, rządem i samym społeczeństwem obywatelskim (użytkownikami końcowymi 
innowacji i czasami współtwórcami wiedzy) w ramach tak zwanej „poczwórnej spirali”. Kluczowym czynnikiem 
pozwalającym sprostać temu wyzwaniu jest istnienie solidnego, ale dynamicznego instytucjonalnego 
ekosystemu, który wspiera innowacje. W procesie opracowywania i wdrażania opartych na dowodach polityk 
dotyczących rozwoju terytorialnego i innowacji instytucje sektora publicznego muszą posiadać odpowiednie 
wyposażenie umożliwiające skuteczne zarządzanie strategiczne i rozwój organizacyjny. Dlatego też z uwagi 
na złożoność procesu integracji takich działań na szczeblu makroregionalnym Komisja Europejska przewiduje 
specjalne wsparcie, aby zapewnić spójność i udział szerokiego kręgu zainteresowanych stron z rozległego 
terytorium obejmującego ponad 120 mln obywateli. Z działań związanych z S3 korzystają bezpośrednio 
Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, niemieckie regiony Badenia-Wirtembergia i Bawaria, Węgry, Rumunia, 
Słowacja i Słowenia; trzy kraje objęte procesem rozszerzenia – Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Serbia oraz 
dwa kraje sąsiadujące – Mołdawia oraz cztery południowo-zachodnie regiony Ukrainy.

1. Projekt Danube INCO.NET
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/danube-macroregion-activities
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Wsparcie strategii UE na rzecz regionu Dunaju w ramach inteligentnej specjalizacji

Kontekst polityczny
S3 stanowi element łączący umożliwiający współpracę w zakresie innowacji w regionie Dunaju. Dostosowując 
programy badań naukowych i innowacji w państwach i regionach Dunaju, ma na celu stymulowanie różnorodności 
regionalnej, aby stworzyć konkurencyjne w skali globalnej ośrodki innowacji. Wymiar makroregionalny 
zapewnia większe możliwości łączenia podmiotów, obszarów i wiedzy fachowej na potrzeby strategicznych, 
ponadnarodowych partnerstw w dziedzinie badań naukowych i innowacji w odpowiednich dziedzinach 
priorytetowych S3. Wsparcie S3 wobec strategii UE na rzecz regionu Dunaju zapewnia zintegrowany pakiet 
działań i narzędzi mających na celu ułatwienie współpracy związanej z S3 w regionie Dunaju. Narzędzia S3 
umożliwiają wykorzystanie możliwości wspólnej specjalizacji, aby wykorzystać makroregionalną różnorodność 
i kompetencje. Dzięki uczestnictwie w działaniach związanych z S3 na szczeblu makroregionalnym, osoby 
odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki mają możliwość:

• omawiania ponadnarodowego wymiaru S3 i określenia dodatkowych priorytetów S3;

• zbadania rozmaitych możliwości współpracy, aby stymulować ponadnarodową współpracę w S3;

• zdobywać wiedzę na temat dostępnych instrumentów wykonawczych i instrumentów 
współfinansowania;

• poznawania wspólnych interesów i opracowywania projektów S3 opartych na współpracy;

• wspólnego zastanowienia się nad sposobem wykorzystania odpowiednich źródeł finansowania, 
które wesprą ich projekty.

Sposób korzystania
Od 2013 r. W ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji opracowywano rozmaite narzędzia internetowe3 

i działania oparte na współpracy mające na celu wsparcie i ułatwienie współpracy w zakresie S3 w regionie 
Dunaju. Narzędzia te można znaleźć na stronie internetowej Platformy Inteligentnej Specjalizacji4. 
Narzędzie Eye@RIS5 mapuje główne obszary priorytetowe związane z badaniami naukowymi i innowacjami 
S3 w regionach/państwach Dunaju, co umożliwia porównanie z obszarami priorytetowymi strategii UE na rzecz 
regionu Dunaju opartymi na wspólnym zainteresowaniu współpracą w makroregionie. Działanie to umożliwiło 
połączenie zainteresowanych stron w grupy o podobnych lub uzupełniających się priorytetach, dzięki czemu 
osiągnięto synergie i dostosowano działania wspólnych inicjatyw realizowanych w ramach współpracy.

Rozmieszczenie geograficzne czterech głównych tematów priorytetowych S3 w regionie Dunaju (badania naukowe i innowacje 
w przypadku obszarów spoza UE): Źródło: Baza danych Eye@RIS3

Uwaga: Pomimo że strategia UE na rzecz regionu Dunaju obejmuje jedynie 4 regiony zachodniej Ukrainy, mapy przedstawiają krajowy 
poziom priorytetów w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ponieważ są to jedyne dostępne dane.

Zrównoważona innowacja Zdrowie publiczne 
i dobrostan społeczny

ICT i rozwój cyfrowy Zaawansowane 
technologie produkcyjne

3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
4. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
5. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
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W następstwie określenia dodatkowych priorytetów S3 zorganizowano szereg tematycznych warsztatów 
w celu ułatwienia dialogu między zainteresowanymi stronami i wsparcia międzyregionalnych partnerstw 
w dziedzinie S3. Podczas tych wydarzeń szczególną uwagę poświęcono tematom zrównoważonej innowacji 
i energii, zdrowia publicznego oraz rozwoju ICT/cyfrowego oraz zebrano zainteresowane strony z regionu 
Dunaju w celu omówienia wspólnych inicjatyw przeprowadzonych w ostatnich latach.

Inne narzędzie S3, ESIF-Viewer6, wizualizuje inwestycje związane z badaniami naukowymi i innowacjami 
oraz działalnością gospodarczą w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w państwach 
członkowskich i regionach UE. Narzędzie to pomaga odnaleźć konkretne dziedziny, w których zostaną 
przeprowadzone inwestycje w badania naukowe i innowacje oraz działalność gospodarczą. Jego stosowanie 
na terytorium Dunaju ułatwia określanie synergii inwestycji i w związku z tym działań wykonywanych we 
współpracy makroregionalnej wokół wspólnie finansowanych działań.

Wpływ
Współpracę w ramach S3 doceniono jako narzędzie pozwalające poszerzać możliwości współpracy, 
usprawniać zarządzanie i dialog między różnymi priorytetowymi obszarami tematycznymi i wykorzystywać 
regionalne/krajowe finansowanie z funduszy ESI na rzecz sprostania wspólnym wyzwaniom dzięki badaniom 
naukowym i innowacjom w regionie Dunaju. Działania w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji 
w makroregionie Dunaju ułatwiły proces usprawniania krajowych i regionalnych priorytetów dotyczących S3 
na terytorium Dunaju. Wsparcie S3P wobec strategii UE na rzecz regionu Dunaju przyczyniło się również do 
zacieśnienia współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji między regionami/państwami partnerskimi, 
ułatwiło stworzenie strategicznych powiązań mających na celu rozwiązanie wspólnych wyzwań, poszerzyło 
możliwości na szczeblu makroregionalnym i wniosło wkład w dostosowanie europejskiego, krajowego 
i regionalnego finansowania związanego z S3 między państwami/regionami partnerskimi. Dzięki pracy S3P 
w priorytetowych obszarach tematycznych strategii UE na rzecz regionu Dunaju związanych z badaniami 
naukowymi i innowacjami oraz konkurencyjnością oraz z państwami i regionami Dunaju znacznej 
poprawie uległy również zarządzanie i dialog między różnymi poziomami zainteresowanych stron w całym 
makroregionie. Wpływ tych działań doceniły zainteresowane strony z całego terytorium Dunaju podczas 
regularnych dorocznych forów strategii UE na rzecz regionu Dunaju wysokiego szczebla, które uznały S3 
za podstawowe narzędzie umożliwiające zwiększanie możliwości współpracy w makroregionie i poprawę 
konkurencyjności regionu Dunaju. Powstanie solidnych sieci współpracy w zakresie badań naukowych 
i innowacji przyczyniło się również w znacznym stopniu do osiągnięcia w makroregionie stabilności i spójności. 
Współpraca S3P z państwami Dunaju nienależącymi do UE umożliwiła rozpoczęcie pilotażowego działania 
wspierającego S3 w ramach działania JRC w zakresie rozszerzania i integracji, które ma na celu rozwijanie 
zdolności zapewniającej wsparcie procesów S3 i stosowanie modelu S3 w celu poprawy polityki w zakresie 
badań naukowych i innowacji także w powiązanych z regionem Dunaju krajach Bałkanów zachodnich objętych 
procesem rozszerzenia i w państwach UE sąsiadujących z regionem Dunaju.

6. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer
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Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Platforma Inteligentnej Specjalizacji ułatwia pracę nad synergią w ramach S3 w regionie Morza Bałtyckiego. 
W ramach S3P prowadzona jest ścisła współpraca między projektem „Policy Area Innovation” (PA INNO) 
będącym częścią strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, programem na rzecz regionu Morza 
Bałtyckiego, DG REGIO i państwami i regionami regionu Morza Bałtyckiego w odniesieniu do zwiększenia 
innowacyjności i rozwoju makroregionu za pośrednictwem S3. W Platforma Inteligentnej Specjalizacji 
koordynuje działania między wspomnianymi podmiotami a innymi platformami międzyregionalnej współpracy, 
aby zapewnić zainteresowanym stronom z regionu Morza Bałtyckiego przestrzeń do dialogu pozwalającego 
rozwinąć i wzmocnić możliwości współpracy w obszarze priorytetów S3. Do bezpośrednich beneficjentów 
należą Szwecja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska.

Aby ułatwić współpracę, S3P oferuje różne narzędzia, takie jak wsparcie analityczne, badania, mapowanie 
i internetowe narzędzia umożliwiające odnalezienie potencjalnych partnerów do współpracy w zakresie S3 
(np. baza danych Eye@RIS31) lub wizualizację planowanych inwestycji (np. ESIF-viewer2).

Znaczenie dla władz regionalnych
Wsparcie S3 na rzecz strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego zapewnia zintegrowany 
pakiet działań i narzędzi mających na celu wzmocnienie współpracy w dziedzinie S3 w regionie Morza 
Bałtyckiego. Narzędzia S3 umożliwiają wykorzystanie możliwości wspólnej specjalizacji, by czerpać korzyści 
z makroregionalnej różnorodności i kompetencji. Dzięki uczestnictwu w działaniach związanych z S3 na 
szczeblu makroregionalnym osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki mają możliwość:

• omówienia ponadnarodowego wymiaru S3 i określenia podobnych lub dodatkowych priorytetów S3;

• zbadania rozmaitych możliwości współpracy, aby stymulować ponadnarodową współpracę w S3;

• zdobycia wiedzy na temat dostępnych instrumentów wykonawczych;

• poznawania wspólnych interesów i opracowywania projektów S3 opartych na współpracy;

• wspólnego zastanowienia się nad sposobem wykorzystania odpowiednich źródeł finansowania, 
które wesprą ich projekty.

Kontekst polityczny
S3 stanowi element łączący w odniesieniu do współpracy w zakresie innowacji w regionie Morza Bałtyckiego, 
co może stymulować konstruktywne wykorzystanie regionalnej różnorodności w celu stworzenia wiodących 
na świecie ośrodków innowacji we wspólnych lub dodatkowych obszarach S3. Makroregionalny wymiar w S3 
zapewnia większe możliwości łączenia podmiotów, obszarów i wiedzy fachowej na potrzeby strategicznych, 
ponadnarodowych partnerstw w dziedzinie badań naukowych i innowacji w odpowiednich dziedzinach 
priorytetowych S3. Wsparcie w ramach S3 na rzecz strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego 
wzmacnia współpracę w dziedzinie inteligentnej specjalizacji, ułatwia stworzenie strategicznych powiązań 
mających na celu rozwiązanie wspólnych wyzwań, zwiększa możliwości na szczeblu regionu Morza Bałtyckiego 
i ma na celu dostosowanie finansowania S3 między państwami partnerskimi regionu Morza Bałtyckiego.

1. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
2. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer
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Sposób korzystania
Od 2013 r. korzystano z rozmaitych narzędzi i działań opartych na współpracy, aby wzmocnić współpracę 
w dziedzinie S3 w regionie Morza Bałtyckiego. Określanie głównych obszarów priorytetowych S3 (zob.), które 
stanowią wspólny interes państw i regionów regionu Morza Bałtyckiego, ułatwia łączenie zainteresowanych 
stron w zespoły o podobnych lub uzupełniających się priorytetach (zob. następny rysunek), osiąganie synergii 
i dostosowanie wysiłków we wspólnych inicjatywach. 

Rozmieszczenie geograficzne głównych tematów priorytetowych w Regionie Morza Bałtyckiego.
Źródło: Baza danych Eye@RIS3

Inwestycje w badania naukowe i innowacje finansowane z Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych  
w regionie Morza Bałtyckiego. (Źródło: baza danych narzędzia ESIF-Viewer)

Warsztaty i spotkania oparte na uczestnictwie dotyczące S3 organizowane w ramach forum strategii Unii 
Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego lub innych wydarzeń związanych z regionem Morza Bałtyckiego 
ułatwiają dialog między zainteresowanymi stronami i wzmacniają regionalne partnerstwa w zakresie S3. 
Szczególną uwagę poświęcono tematom e-zdrowia i biogospodarki oraz zebrano zainteresowane strony 
z regionu Morza Bałtyckiego w celu omówienia wspólnych inicjatyw przeprowadzonych w ostatnich latach.

Narzędzia S3 odzwierciedlają kategorie, których dotyczą głównie inwestycje z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, oraz możliwości synergii w finansowaniu współpracy makroregionalnej.

TIC Zdrowie Modernizacja przemysłu Energia
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S3P wraz z PA INNO stanowi część sieci instytucji zarządzających EFRR w regionie Morza Bałtyckiego, którą 
ustanowiono w celu opracowania skuteczniejszego wsparcia finansowego na rzecz wdrażania strategii Unii 
Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Rozpoczęto projekt pilotażowy mający na celu zbadanie możliwości 
wspólnego finansowania działań opartych na współpracy w ramach S3 dotyczących czystych technologii.

Współpraca z programem „Interreg Baltic Sea Region”3 zapoczątkowała szereg zaproszeń do współpracy 
w zakresie S3, co doprowadziło do powstania nowych projektów dotyczących S3 w regionie Morza Bałtyckiego 
takich jak: Smart blue regions4; EmpInno5; BSR Stars S36 i innych.

Dodatkowe informacje na temat wsparcia na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego w ramach S3 są dostępne na 
S3P na stronie interentowej7 Regionu Morza Bałtyckiego.

Wpływ
Stosując podejście oparte na S3, regiony mogą odkrywać możliwości konkurencyjne na szczeblu 
makroregionalnym. Mogą w pełni wykorzystać dostępne zasoby, kompetencje i fundusze, dążąc do stania 
się konkurencyjnymi na szczeblu międzynarodowym, zwiększenia swojej widoczności i przyłączenia się 
do globalnych łańcuchów wartości. Ponadto, współpracując w ramach S3 na szczeblu makroregionalnym, 
regionalne podmioty mogą udzielić właściwszych, wspólnych i skoordynowanych odpowiedzi na wspólne 
wyzwania w poszczególnych obszarach priorytetowych S3.

W tym kontekście wzmocnienie współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego na rzecz priorytetów inteligentnej 
specjalizacji dotyczących kwestii zdrowotnych doprowadziło do przyjęcia rezolucji podczas 24. Konferencji 
Parlamentarnej Morza Bałtyckiego w Rostocku w 2015 r., w której to rezolucji stwierdzono znaczenie „dalszego 
wzmocnienia środków dotyczących współpracy na rzecz wdrożenia wspólnego innowacyjnego ekosystemu 
e-zdrowia na podstawie platformy współpracy Regionu Morza Bałtyckiego dotyczącej inicjatyw z zakresu 
e-zdrowia opartych na inteligentnej specjalizacji”8.

3. https://www.interreg-baltic.eu/home.html 
4. http://www.smartblueregions.eu/ 
5. http://www.empinno.eu/ 
6. http://www.baltic.org/project/bsr-stars-s3
7. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-baltic-sea-region
8. http://www.bspc.net/annual-conferences/the-24th-baltic-sea-parliamentary-conference-rostock-30-august-1-september-2015/

Wsparcie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego  
w ramach strategii inteligentnej specjalizacji

https://www.interreg-baltic.eu/home.html
http://www.smartblueregions.eu/
http://www.empinno.eu/
http://www.baltic.org/project/bsr-stars-s3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-in-baltic-sea-region
http://www.bspc.net/annual-conferences/the-24th-baltic-sea-parliamentary-conference-rostock-30-august-1-september-2015/
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31  Umieszczanie miasta w europejskim kontekście – 
platforma danych miejskich

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Platforma danych miejskich stanowi pojedynczy punkt dostępu do wspólnych wskaźników dotyczących stanu 
i tendencji w ponad 800 miastach w Europie.

Portal internetowy to interaktywny interfejs, umożliwiający użytkownikowi przeglądanie, wizualizację, 
porównanie i pobranie danych. Celem platformy jest dostarczenie kompletnego i spójnego obrazu stanu 
i tendencji (tzn. przeszłości i przyszłości) w europejskich miastach z wykorzystaniem interaktywnych 
i wizualnych narzędzi, aby przedstawić i przeanalizować dane. Platforma gromadzi otwarte dane pozyskane 
z wielu źródeł, w tym od DG JRC, DG REGIO oraz EUROSTAT.

Znaczenie dla władz regionalnych
Jednym z głównych celów agendy miejskiej dla UE jest ulepszenie bazy wiedzy i gromadzenia porównywalnych 
i wiarygodnych danych dotyczących kwestii rozwoju obszarów miejskich, co z kolei ułatwiłoby monitorowanie 
europejskich miast i poddanie ich analizie porównawczej oraz zwiększyłoby zaangażowanie obywateli 
w dyskusje związane z obszarem miejskim.

Platforma danych miejskich zapewnia dostęp do wielu wskaźników obejmujących następujące tematy:

• demografię;

• rozwój obszarów miejskich;

• rozwój gospodarczy;

• transport i dostępność;

• środowisko i klimat;

• zasobooszczędność;

• kwestie społeczne;

Dane są wizualizowane zgodnie z uzgodnionymi definicjami obszarów miejskich, w tym:

• 807 miast – jednostek samorządu lokalnego z co najmniej 50 000 mieszkańców;

• 672 miejskich obszarów funkcjonalnych;

• 271 regionów metropolitalnych – z ponad 250 000 mieszkańców.

Władze regionalne oraz lokalne, a także obywatele, mogą uzyskać dostęp do wskaźników, aby ocenić stan 
obszarów miejskich będących przedmiotem ich zainteresowania, porównać go z innymi europejskimi miastami 
oraz monitorować postęp dotyczący realizacji uzgodnionych lub pożądanych celów (np. poziomu zatrudnienia, 
jakości środowiska itp.).

Kontekst polityczny
Platforma danych miejskich stanowi źródło wiedzy dla europejskich miast, które umożliwia władzom oraz 
zainteresowanym stronom porównywanie danych, przeprowadzanie ocen oraz monitorowanie, co jest jednym 
z celów agendy miejskiej UE1.

1. http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/

http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/
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Platforma danych miejskich zapewnia również bazę wiedzy na potrzeby sporządzania Sprawozdania o stanie 
miast europejskich2, co ma na celu udoskonalenie polityk miejskich oraz wyników inwestycji w obszary bliskie 
potrzebom obywateli.

Platforma danych miejskich to wspólna inicjatywa DG JRC oraz DG REGIO. Uruchomioną podczas Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast w październiku 2016 r. platformę bardziej szczegółowo zaprezentowano na 
Konferencji ONZ-Habitat III w Quito, jako część wkładu UE w realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz 
ogólnoświatowej agendy miejskiej.

Sposób korzystania
Dostępne dane można zwizualizować na portalu, wybierając w tym celu żądany wskaźnik (z rozwijanej listy 
obszarów tematycznych) oraz jednostkę sprawozdawczą. Wskaźnik następnie wyświetla się w panoramicznym 
ujęciu oraz na powiększalnej mapie, jak również w formie automatycznie generowanych wykresów. Poniższy 
rysunek przedstawia główne dostępne funkcje.

Przegląd głównych funkcji platformy danych miejskich.

Dane można również porównać (i uszeregować) na szczeblu miejskim na wykazie, który można przeszukiwać, 
i który umożliwia wybranie miast lub odznaczenie ich. Można również wyodrębnić stolice. Zarówno mapy, jak 
i wykresy można pobrać i udostępnić, istnieje także zakładka prezentująca dodatkowe informacje na temat 
każdego wskaźnika.

Mapy
Mapy dotyczące każdego wskaźnika można pobrać, ponieważ są one wyświetlane w przeglądarce 
internetowej albo w formacie PNG (obraz), albo w formacie PDF. Legendy są generowane automatycznie 
wraz z kolorową skalą przedstawiającą przedział wartości wskaźnika, a wielkość ikonki zwiększa się wraz ze 
wzrostem całkowitej liczby ludności na obszarze miejskim. Poniżej podano przykład przedstawiający PKB na 
mieszkańca w odniesieniu do regionów metropolitalnych za rok referencyjny 2010.

Wykresy
Można automatyczne generować trzy rodzaje wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni czasu, 
prezentujących wskaźnik według rodzaju regionu metropolitalnego oraz wyświetlających dane zgodnie ze 
stopniem urbanizacji.

2. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/cities-report

Przykład wskaźników stosowanych w ramach platformy danych miejskich.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/cities-report
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Na przykład ten wykres przedstawia zmianę wybranego wskaźnika na przestrzeni czasu w przypadku wybranego 
miasta lub regionu. Wykres umożliwia również porównanie z tendencją średniej krajowej i europejskiej oraz 
prezentuje miasta/regiony o najwyższych i najniższych wartościach tego wskaźnika na przestrzeni czasu.

W tym przykładzie zaprezentowano wartości wskaźnika w odniesieniu do wszystkich rodzajów regionów 
metropolitalnych (rozróżniając stolicę i inne regiony metropolitalne), jak również wartości średnie dotyczące 
regionów innych niż metropolitalne, średnie krajowe i europejskie. Poszczególne kategorie można włączyć 
i wyłączyć, a skalę można ręcznie dostosować.

Przykłady wykresów wygenerowanych przez platformę

Stopień urbanizacji – w tym przypadku wybrany wskaźnik jest przedstawiony w formie graficznej według 
stopnia urbanizacji, tzn. porównania danych dotyczących obszarów gęsto zaludnionych, małych miast 
i obszarów podmiejskich oraz wiejskich.

Platforma jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://urban.jrc.ec.europa.eu 
Kontakt: JRC-UDP@jrc.ec.europa.eu
Dodatkowe linki:
Portal punktu kompleksowej obsługi dotyczący polityk miejskich UE3 
Sprawozdanie o stanie miast europejskich4

Platforma Modelowania Terytorialnego LUISA5

Wpływ
Platforma danych miejskich zapewnia dostęp do aktualnych wskaźników dotyczących stanu około 
800 obszarów miejskich w Europie. Od czasu jej uruchomienia w październiku 2016 r., stronę internetową 
odwiedziło kilka tysięcy osób, ogólnie zainteresowanych nie tylko wizualizacją konkretnych wskaźników, ale 
również pobraniem i wykorzystaniem wyliczonych wskaźników do własnych celów. Jest to w pełni zgodne 
z wyznaczonymi celami platformy danych miejskich, którą uruchomiono, aby zwiększyć bazę wiedzy na temat 
stanu europejskich miast w perspektywie holistycznej i wielotematycznej.

Miasta w całej UE korzystają z platformy danych miejskich, aby wspomagać zintegrowany rozwój obszarów 
miejskich. Miasta mogą odkrywać ogromną wartość platformy na różne sposoby. Dostępne dane stanowią 
pomoc dla miast w tworzeniu bazy dowodów na potrzeby ich planów działania i ich realizacji oraz 
w zapoznawaniu się z przyszłymi tendencjami w celu wykorzystania ich do przyszłych planów. Platformę 
danych miejskich można wykorzystać, aby porównać i ocenić miasta partnerskie, zarówno w badaniach 
podstawowych, jak i przygotowując się do wizyt partnera. Przyjazne dla użytkownika, możliwe do pobrania 
grafiki i wykresy można z łatwością umieścić w prezentacjach, aby zilustrować zagadnienia i praktyki miejskie.

Platforma danych miejskich stanowiła ponadto źródło informacji na potrzeby sprawozdania dotyczącego 
stanu miast europejskich z 2016 r., które ma kluczowy wkład w europejskie i ogólnoświatowe agendy miejskie.

3. https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities 
4. http://ec.europa.eu/cities-report 
5. https://ec.europa.eu/jrc/en/luisa 

http://urban.jrc.ec.europa.eu
mailto:JRC-UDP@jrc.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
http://ec.europa.eu/cities-report
https://ec.europa.eu/jrc/en/luisa
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32 Mapowanie społeczności migrantów w miastach

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Na podstawie danych pochodzących ze spisu powszechnego JRC opracowuje wysokiej rozdzielczości mapy 
społeczności migrantów w miastach. Mapy wskazują sposób, w jaki rozmieszczona jest ludność pod względem 
narodowości lub państwa urodzenia oraz umożliwiają przeprowadzenie analiz dotyczących poszczególnych 
modeli rozmieszczenia przestrzennego w krajobrazie miejskim przyjętych przez miasta i społeczności migrantów.

Znaczenie dla władz regionalnych
Struktura przestrzenna społeczności migrantów może stanowić wyjaśnienie różnych wyników integracji oraz 
presji wywieranej na służby lokalne w Europie. Korzystając z map przedstawiających w wysokiej rozdzielczości 
społeczności migrantów w Europie, władze lokalne będą w stanie opracować lepsze, dopasowane polityki 
w zakresie edukacji, usług społecznych, mieszkań, pracy, transportu itd.

Kontekst polityczny
Celem agendy miejskiej dla UE, uzgodnionej podczas nieoficjalnego posiedzenia ministrów UE odpowiedzialnych 
za kwestie związane z miastami w dniu 30 maja 2016 r. (pakt amsterdamski), jest przyczynienie się do 
powiększenia bazy wiedzy na temat kwestii związanych z miastami oraz wymiany najlepszych praktyk i wiedzy. 
Stwierdzono, że wiarygodne dane są istotne dla kształtowania polityki miejskiej opartej na dowodach, jak 
również dla zapewniania rozwiązań dopasowanych do najważniejszych wyzwań. Najważniejszym wyzwaniem 
dla wielu władz miejskich w ostatnich latach jest integracja migrantów z miastami.

Sposób korzystania
Dzięki badaniu cech przestrzennych oraz innych cech ilościowych obszarów o wysokiej koncentracji migrantów 
w miastach UE, mapy te zapewniają nową, opartą na dowodach perspektywę na potrzeby analizy integracji 
migrantów na szczeblu lokalnym. Dane umożliwiają dokonanie porównań wzorców przestrzennych, 
grupowanie i rozproszenie takich obszarów o wysokiej koncentracji migrantów w poszczególnych miastach 
i według obywatelstwa państwa pochodzenia.

Przykłady map prezentujących społeczności migrantów w miastach według narodowości lub państwa 
urodzenia opracowano już w odniesieniu do Rzymu, Londynu oraz Amsterdamu i przedstawiono je poniżej. 
Mapy miast w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, Niderlandach, Portugalii i Zjednoczonym 
Królestwie będą dostępne od drugiej połowy 2017 r., a szersze rozpowszechnienie tych danych wśród władz 
zaplanowano na 2018 r. Do tego czasu władze lokalne mogą zwrócić się o dostęp do danych i map kontaktując 
się bezpośrednio z JRC1.

Przykłady możliwych wizualizacji: społeczności migrantów w Rzymie.

1. EC-kcmd@ec.europa.eu

mailto:EC-kcmd@ec.europa.eu
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Przykłady możliwych wizualizacji: społeczności migrantów w Londynie.

Przykłady możliwych wizualizacji: społeczności migrantów w Amsterdamie.

Wpływ
Mapy wskazują sposób, w jaki ludność jest rozmieszczona w miastach według narodowości lub państwa 
urodzenia. Dostarczają one niezbędnych informacji, szczególnie osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie 
kierunków polityki, których zadaniem jest zintegrowanie migrantów na szczeblu lokalnym. Mogą również 
stanowić pomoc dla władz w lepszym ukierunkowaniu działań politycznych związanych ze spójnością 
społeczną, budownictwem mieszkaniowym, usługami publicznymi, rynkiem pracy, edukacją, na przykład dzięki 
dostosowaniu usług publicznych dla ułatwienia integracji na obszarach o wysokiej koncentracji migrantów.

Partnerstwo w zakresie włączenia społecznego migrantów i uchodźców w ramach agendy miejskiej wyraźnie 
wskazało na potrzebę ułatwienia formułowania w miastach polityk w zakresie integracji opartych na 
dowodach za pomocą wskaźników miejskich dzięki wykorzystaniu istniejących zbiorów danych z całej UE oraz 
opracowaniu nowych lub rozszerzonych modułów gromadzenia danych.
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33 Monitor miast kultury i kreatywności

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Monitor miast kultury i kreatywności jest interaktywną platformą opracowaną, aby pomóc osobom 
odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zidentyfikowaniu mocnych stron i możliwości na szczeblu lokalnym w celu propagowania wzajemnej 
wymiany informacji i wzajemnego uczenia się wśród miast oraz zainicjowania dopasowanych do celu polityk, 
aby pobudzić wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy oraz wzmocnić odporność.

Monitor opiera się na 29 starannie wybranych wskaźnikach, które umożliwiają pomiar kulturalnego „pulsu” 
miasta pod względem infrastruktury kulturalnej oraz uczestnictwa w kulturze, określają sposób, w jaki 
sektory kulturalny i kreatywny wpływają na gospodarkę miasta pod względem zatrudnienia, tworzenia 
miejsc pracy i innowacji oraz opisuje materialne i niematerialne aktywa (kapitał ludzki, otwartość, tolerancję, 
międzynarodowe powiązania), które pomagają miastom przyciągnąć osoby o twórczym potencjale i zachęcać 
do udziału w działalności kulturalnej. Kluczowe fakty dotyczące jakości uzupełniają to, co ujęto za pomocą 
liczb (np. główne miejsca kulturalne, szkoły artystyczne lub wydarzenia na żywo, fundusze, zachęty podatkowe, 
inkubatory kreatywności, fab laby), potwierdzając zaangażowanie miasta we wspieranie rozwoju opartego na 
kulturze i kreatywności.

Znaczenie dla władz regionalnych
W okresie, w którym w dużym stopniu poszukiwane są zrównoważone i elastyczne modele wzrostu 
gospodarczego, w coraz większym stopniu uznaje się znaczenie sektorów kulturalnego i kreatywnego. 
Dokonanie spisu aktywów kulturowych i kreatywnych oraz zmierzenie ich wpływu w sposób systematyczny 
i porównywalny w całej Europie jest trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę brak wspólnych definicji, miar 
lub danych, szczególnie na szczeblu miejskim. Monitor miast kultury i kreatywności zapewnia osobom 
odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, 
środowisku akademickiemu i obywatelom wiarygodne, niezależne i porównywalne źródła danych, aby ocenić 
poziom kultury i kreatywności miasta, w pełni docenić znaczenie kultury i kreatywności dla współczesnego 
społeczeństwa oraz uruchomić powiązane inwestycje.

Kontekst polityczny
Od czasu przyjęcia pierwszej „Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata” (COM(2007) 242) kultura 
zajmuje coraz bardziej znaczące miejsce w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Przekrojowy wymiar kultury 
i kreatywności jako czynnik wpływający na inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu oraz czynnik przyspieszający innowacje w szeroko pojętej gospodarce uznano w różnych 
dokumentach dotyczących polityki UE, takich jak komunikat w sprawie promowania sektora kultury i sektora 
kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (COM(2012) 537), komunikat 
dotyczący dziedzictwa kulturowego (COM(2014) 477) lub „Agenda miejska dla UE” (COM(2014) 490).

We wspólnym komunikacie „W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych” 
(JOIN(2016) 29) Komisja Europejska oraz Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa ogłosili opracowywanie Monitora miast kultury i kreatywności: „Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji opracowuje również narzędzie monitorowania inicjatyw kulturalnych i kreatywnych na poziomie miast, 
które będzie wspierać bardziej ukierunkowane inwestycje i uczenie się na podstawie najlepszych praktyk.”

Sposób korzystania
Interaktywna platforma Monitora miast kultury i kreatywności umożliwia użytkownikom:

• przeszukiwanie ilościowych i jakościowych informacji na temat 168 wybranych miast (UE28 
oraz Norwegia i Szwajcaria);

• utworzenie nowego wpisu dotyczącego miasta oraz porównanie go z równorzędnymi miastami 
(na podstawie poziomu dochodu, liczby ludności lub wskaźnika zatrudnienia);

• dostosowanie współczynników, aby odzwierciedlić lokalne priorytety oraz opracować 
indywidualne zestawienia;
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• opracowanie scenariuszy dzięki symulacji wpływu działań politycznych (np. większa liczba 
widowisk i koncertów);

• zapoznanie się z pytaniami dotyczącymi polityki i badań, takimi jak: w których miastach 
„ożywienie kulturalne” i „kreatywna gospodarka” wydają się najbardziej wzajemnie umacniać?

Monitor miast kultury i kreatywności to interaktywna platforma dostępna bezpłatnie na stronie internetowej:  
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/

#EUCreativeCities

Wpływ
Monitor miast kultury i kreatywności zapewnia wsparcie wysiłków Komisji Europejskiej mających na celu 
umieszczenie kultury w centrum jej programu politycznego. Zapewnia je dzięki udostępnianiu wiarygodnych, 
niezależnych i porównywalnych zbiorów danych, oferujących interaktywne wizualizacje, które umożliwiają 
stworzenie nowych wpisów, dopasowanie znaczeń, aby odzwierciedlały lokalne priorytety, przeprowadzenie 
symulacji wpływu środków z zakresu polityki i zbadanie roli eksperymentalnych źródeł danych (Tripadvisor 
w obecnej edycji, Open Street Map w kolejnej) w przekazywaniu danych na potrzeby kształtowania polityki. JRC 
rozpoczęło już współpracę z gminami, dla których ważnym tematem jest sektor kultury i sektor kreatywny, 
aby pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu ogromnej ilości informacji zawartych w Monitorze miast kultury 
i kreatywności. Uzupełnienie profili miast kultury i kreatywności będzie stanowić aplikacja zawierająca 
odczucia, lokalne doświadczenia, fakty i opinie dotyczące „ukrytych skarbów” miast przedstawione 
przez obywateli i turystów. Ponadto oczekuje się, że Monitor miast kultury i kreatywności zachęci miasta do 
podejmowania dalszych działań na rzecz wspierania rozwoju opartego na kulturze w sposób wykraczający 
poza modele oparte wyłącznie na skuteczności, w ramach bardziej zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu podejścia do wzrostu gospodarczego.



VI 
Zarządzanie kryzysowe 
i odporność
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34  Wsparcie JRC na rzecz europejskich regionów 
w obszarze odporności

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Wspomaganie regionów i miast w osiąganiu lepszego poziomu odporności dzięki lepszym zdolnościom 
modelowania. Cel ten osiąga się poprzez wykorzystanie zdolności platformy komputerowej nazwanej 
platformą geoprzestrzennej oceny ryzyka i odporności (GRRASP – Geospatial Risk and Resilience Assessment 
Platform). Pozwala ona modelować współzależności między infrastrukturami krytycznymi i ocenia wpływ 
gospodarczy zakłóceń infrastruktury.

Znaczenie dla władz regionalnych
Nie ulega wątpliwości, że współczesne społeczeństwa muszą sprostać wielu wyzwaniom, a pojawiające 
się problemy będą wpływać w znacznym stopniu na życie codzienne, wyniki gospodarcze, stabilność 
społeczeństwa i postrzeganie bezpieczeństwa przez obywateli. Ponadto zmiana klimatu i zagrożenia 
naturalne, szybko zmieniająca się sytuacja związana z bezpieczeństwem, kryzys gospodarczy i przepływy 
migracyjne stanowią dodatkowe czynniki stresogenne, które mogą obciążyć zasoby i wpłynąć na spójność 
społeczną. Rola regionów w tworzeniu bardziej odpornych społeczeństw jest kluczowa z szeregu powodów:

• regiony mają lepszą wiedzę na temat lokalnych wyzwań i problemów, które mogą pojawić się 
w sytuacjach kryzysowych;

• uzyskanie przeglądu bardziej operacyjnych działań na szczeblu regionalnym jest łatwiejsze niż 
na szczeblu państwowym, zwłaszcza w dużych państwach;

• poziom relacji roboczych i zaufania między przedsiębiorcami i władzami jest wyższy na szczeblu 
lokalnym/regionalnym, co umożliwia lepszy przepływ informacji i lepszą wymianę danych.

Kontekst polityczny
Chociaż odporności nie uznano za wspólną zasadę organizującą kształtowanie polityki, uwzględniono ją 
już w wielu konkretnych dziedzinach polityki i działaniach UE. Są to na przykład plan działania na rzecz 
odporności w krajach narażonych na kryzys, strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, 
Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, program EPSON wspierający skuteczność polityki spójności 
i polityki strukturalnej UE, Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej 
polityce w dziedzinie klimatu, Komunikat w sprawie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki 
zdrowotnej. Odporność jest również ważnym elementem polityki zewnętrznej UE. W globalnej strategii UE 
(Wspólna wizja, wspólne działanie: silniejsza Europa, opublikowana w czerwcu 2016 r.) wymieniono odporność 
państw i społeczeństw jako jeden z pięciu priorytetów. We wspólnej strategii Afryka-UE również przewidziano 
odporność (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia) jako jedno z głównych wyzwań 
i problemów społecznych w odniesieniu do priorytetów na lata 2018–2020.

Sposób korzystania
JRC opracowało platformę geoprzestrzennej oceny ryzyka i odporności (GRRASP) w celu wsparcia społeczności 
w ulepszaniu zdolności modelowania odporności. GRRASP można uznać za narzędzie hybrydowe, które łączy 
moc systemów web-GIS (system informacji geograficznej) z modelami matematycznymi w celu zapewnienie 
kompletnego środowiska analizy z dużymi możliwościami w zakresie wizualizacji i symulacji.

GRRASP może ułatwić współpracę między analitykami a osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków 
polityki dzięki umożliwianiu rozwoju społeczności ekspertów w celu przeprowadzenia analiz konkretnych 
zagadnień. Ponadto architektura GRRASP umożliwia rozwój i integrację nowych modeli i modułów, które mogą 
być przydatne w celu rozwijania zdolności GRRASP w nowych kierunkach (np. analiza sieci społecznościowej, 
wizualizacja danych dotyczących zarządzania kryzysowego itd.).
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GRRASP jest dostępna jako otwarte oprogramowanie1. Instalację i stosowanie oprogramowania wyjaśniono 
Wsparcie JRC na rzecz europejskich regionów w obszarze odporności w instrukcji dla użytkownika.

Obecnie JRC współpracuje z Politechniką Mediolańską i administracją regionu Lombardii w celu rozwinięcia 
zdolności GRRASP i uwzględnienia dodatkowych zbiorów danych, usprawnienia modelowania współzależności 
i tym samym zapewnienia lepszego szacowania statusu odporności całego regionu. Wsparcie JRC 
i przeprowadzane przez nie szkolenia dotyczące stosowania platformy zwiększą zdolności regionu w zakresie 
rozwiązywania przyszłych wyzwań w odniesieniu do odporności ich najważniejszych infrastruktur i usług.

Po zakończeniu procesu instalacji i etapu szkolenia personel regionu Lombardii będzie mieć możliwość 
przeprowadzenia analizy wrażliwości, określić obszary, które wymagają większych inwestycji, a nawet 
wykorzystać narzędzie służące opracowywaniu scenariuszy na potrzeby ćwiczeń symulacyjnych w celu 
zwiększenia poziomu gotowości i reakcji całego regionu.

Podobne kompetencje mogą zdobyć wszystkie regiony w Europie.

Komputerowa platforma geoprzestrzennej oceny ryzyka i odporności (GRRASP) pomaga regionom i miastom w osiągnięciu lepszego 
poziomu odporności dzięki lepszym zdolnościom modelowania.

Wpływ
Inwestowanie w odporność regionu stanowi główną przewagę konkurencyjną każdego regionu w Europie, 
jeżeli dany region chce przyciągnąć inwestorów w celu stworzenia miejsc pracy i rozwoju. Stosowanie narzędzi 
takich jak GRRASP pomoże określić słabe strony i skierować inwestycje w odporność do tych obszarów, 
w których inwestycje będą miały największy wpływ na zwiększenie odporności regionu.

Na przykład region Lombardii jest drugim co do wielkości regionem w Europie pod względem PKB (ponad 300 
mld EUR) i ludności (prawie 10 mln mieszańców). W tym celu zwiększenie odporności takiego regionu ma 
istotny wpływ na dobrostan i rozwój gospodarczy znacznej części europejskiej ludności.

W następstwie licznych zakłóceń administracja regionu Lombardii zwiększyła wysiłki na rzecz poprawy 
odporności całego regionu. Dzięki ścisłej współpracy z operatorami infrastruktur krytycznych administracji 
udało się zebrać znaczą ilość danych dotyczących efektywności infrastruktur krytycznych i występujących 
między nimi współzależności. Dzięki ścisłej współpracy z Politechniką Mediolańską możliwe było opracowanie 
modelu, który można stosować w celu przeprowadzenia oceny poziomu odporności szeregu krytycznych 
infrastruktur i usług. Model ten, a także odpowiednie zbiory danych zaimportowano do GRRASP. Te zbiory 
danych wykorzystano na potrzeby przeprowadzenia szeregu analiz wrażliwości poprzez wprowadzanie 
scenariusza zakładającego zakłócenia do kilku infrastruktur krytycznych.

1.  Zob.: https://ec.europa.eu/jrc/en/grrasp; https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/geospatial-risk-and-resilience-assessment-platform;  
https://www.researchgate.net/publication/269924292_GRRASP_Geospatial_Risk_and_Resilience_Analysis_Platform_-_Version_20
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35  Systemy wczesnego ostrzegania 
o zagrożeniach naturalnych

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Usługa programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego stanowi część wsparcia UE na rzecz państw 
członkowskich mającego na celu rozwiązanie problemów wynikających z klęsk i katastrof, w tym zagrożeń 
meteorologicznych, zagrożeń geofizycznych, zamierzonych lub przypadkowych katastrof spowodowanych 
działalnością człowieka i innych katastrof humanitarnych. Produkty opracowane i zarządzanie przez Wspólne 
Centrum Badawcze Komisji obejmują:

• wczesne ostrzeganie o pożarach lasów/powodziach/suszach i monitorowanie tych zagrożeń;

• dostępne na żądanie mapy wysokiej rozdzielczości powstałe dzięki teledetekcji satelitarnej na 
potrzeby zapobiegania katastrofom oraz gotowości i reakcji na katastrofy, a także przywracania 
gotowości po ich wystąpieniu.

Usługa programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego składa się z trzech modułów: europejskiego 
systemu informowania o powodziach, europejskiego systemu informacji o pożarach lasów i usługi tworzenia 
map zarządzania kryzysowego – narzędzia obrazowania satelitarnego, które przedstawia mapy i analizy 
dotyczące okresu przed klęską, w jej trakcie lub po klęsce. Podobnie Europejskie Obserwatorium ds. Susz 
dostarcza informacje dotyczące susz i fal upałów.

Znaczenie dla władz regionalnych
Niezmiennie wzywa się władze regionalne i lokalne do ostrzegania lokalnych społeczności przed zagrożeniem 
katastrofą lub klęską, a także władze te są często odpowiedzialne za koordynację i organizację działań służb 
ratunkowych. Dostęp do rzetelnego wczesnego ostrzegania ma kluczowe znaczenie. Mapy przedstawiające 
obszar po katastrofie lub klęsce mogą pomóc w prowadzeniu działań podejmowanych w następstwie tej 
katastrofy lub klęski.

Usługa w zakresie zarządzania kryzysowego może również zapewnić przydatne informacje na potrzeby 
regionalnych wniosków o pozyskanie środków z Funduszu Solidarności. W wyniku katastrof lub klęsk o zasięgu 
regionalnym, które spowodowały bezpośrednie szkody przekraczające 1,5% PKB w regionie, może nastąpić 
wypłata rekompensaty z Funduszu Solidarności mającej wspomóc proces odbudowy. Dane dotyczące 
katastrofy lub klęski zapewnione przez usługę w zakresie zarządzania kryzysowego, pochodzące z obrazów 
satelitarnych lub lotniczych, stanowią ważne źródło informacji na potrzeby obliczania bezpośredniej szkody.

Europejski system informowania o powodziach ma na celu zapewnienie dodatkowych informacji dotyczących 
wczesnego ostrzegania o powodziach zapewniających dłuższe okresy powiadamiania (przy wykorzystaniu 
prognozowania statystycznego) niż okresy dostępne zwykle w krajowych lub regionalnych centrach 
prognozowania, które na ogół skupiają się na 24–48 godzinach przed wystąpieniem powodzi. Europejski 
system informacji o pożarach lasów może zapewnić prognozę zagrożenia pożarowego i tworzenie map 
pożarów w czasie zbliżonym do rzeczywistego przed rozwinięciem się pożaru oraz w trakcie pożarów.

Ponadto władze regionalne mogą wykorzystać komponent oceny ryzyka wchodzący w skład usługi programu 
Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego do celów wsparcia swoich działań w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

Kontekst polityczny
Celem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jest zapewnienie praktycznego i szybkiego wkładu 
w zapobieganie klęskom i katastrofom, w zapewnianie gotowości na ich wystąpienie i reagowanie na klęski 
i katastrofy wszelkiego rodzaju występujące na terytorium Unii lub poza nim (decyzja nr 1313/2013/UE z dnia 
17 grudnia 2013 r.). Art. 8 tej decyzji zawiera przepisy zobowiązujące Komisję Europejską do „przyczyniania się 
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do opracowania i skuteczniejszej integracji transnarodowych systemów wykrywania i wczesnego ostrzegania 
oraz systemów alarmowania stanowiących przedmiot europejskiego zainteresowania, by umożliwić szybkie 
reagowanie, a także by wspierać wzajemne połączenia między krajowymi systemami wczesnego ostrzegania 
i systemami alarmowania”. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (rozporządzenie (UE) nr 661/2014 z dnia 
15 maja 2014 r.) ustanowiono w celu umożliwienia reakcji na poważne klęski żywiołowe i wyrażenia 
europejskiej solidarności wobec regionów z całej Europy dotkniętych klęską.

Sposób korzystania
Portal usługi w zakresie zarządzania kryzysowego1 zapewnia informacje i dostęp do systemów wczesnego 
ostrzegana, a także do modułów mapowania. Instrukcje dla użytkowników i samouczki wideo ułatwiają 
poznanie usługi w zakresie zarządzania kryzysowego i przedstawiają szczegółowe informacje dotyczące 
stosowania modułów tej usługi. Większość produktów jest publicznie dostępna, ale w niektórych przypadkach 
informacje mogą być zastrzeżone dla właściwych władz w celu zabezpieczenia ich obowiązku dotyczącego 
ostrzeżenia lokalnych społeczności.

Przykład użycia przedstawiono poniżej.

W dniach 28–31 maja 2016 r. W północnej części Francji wystąpiły silne opady deszczu. Po tych uporczywych 
opadach nastąpiły kolejne opady deszczu, które utrzymywały się do dnia 3 czerwca. Duże ilości opadów 
doprowadziły do rozległej powodzi w północnej Francji, głównie w dorzeczu górnej i środkowej Sekwany i kilku 
dopływów w dorzeczu środkowej Loary. W dniu 4 czerwca we wczesnych godzinach rannych stan wody na 
Sekwanie w Paryżu osiągnął poziom maksymalny (6,10 m, podczas gdy w zwykłych warunkach nie przekracza 
1,5 m). Oceniono, że jest to najwyższy poziom od ponad 35 lat. Powódź spowodowała zalanie nabrzeży oraz 
zamknięcie charakterystycznych miejskich obiektów położonych blisko rzeki (takich jak muzea Luwr i Orsay).

Rozsyłanie ostrzeżeń o powodzi z europejskiego systemu informowania o powodziach odpowiednim władzom 
krajowym i regionalnym rozpoczęło się dnia 27 maja. Europejski system informowania o powodziach przewidywał 
wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi w dorzeczach rzek Cher, Sekwany i Yonne, a osiągnięcia 
maksymalnych poziomów spodziewano się w dniach 1–4 czerwca. Następnie w dniach 28–29 maja do kilku 
departamentów (Essonne, Indre, Loiret) przesłano powiadomienia o spodziewanej powodzi. Dnia 30 maja 
przesłano dodatkowe ostrzeżenia do obszarów leżących w dolnym biegu Loary, informując, że osiągnięcie 
maksymalnego poziomu przewiduje się na dzień 5 czerwca. Przykład ostrzeżeń o powodzi, jakie wysyłano 
do dnia 29 marca odpowiednim obszarom znajdującym się w dorzeczach francuskich rzek, przedstawiono 
na pierwszym rysunku. Dnia 1 czerwca władze francuskie uruchomiły moduł szybkiego tworzenia map usługi 
w zakresie zarządzania kryzysowego, ponieważ rzeki zaczęły zalewać większe obszary. W ciągu niecałych 24 
godzin ratownicy uzyskali dostęp do pierwszych map powodzi stworzonych na podstawie obrazów satelitarnych. 
Na potrzeby wspomnianej powodzi w dniach 1–10 czerwca 2016 r. stworzono łącznie 21 map przedstawiających 
obszar po klęsce żywiołowej. Przykład mapy zasięgu powodzi przedstawiono na drugim rysunku.

Wpływ
Dzięki dostępności systemów monitorowania zagrożeń naturalnych w skali kontynentalnej wczesne 
ostrzeganie uległo poprawie na wielu poziomach. Po pierwsze, dostępność ta pozwoliła poszerzyć możliwości 
analityczne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC). Głównym zadaniem ERCC jest wspieranie 
skoordynowanej i szybszej reakcji na klęski i katastrofy zarówno w Europie, jak i poza jej terytorium 
z wykorzystaniem zasobów państw uczestniczących w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności. Systemy 
ostrzegania zapewniają informacje o trwających klęskach lub katastrofach i zbliżających się zagrożeniach 
naturalnych w czasie rzeczywistym. Po drugie te systemy monitorowania służą jako punkt odniesienia dla 
krajowych systemów wczesnego ostrzegania. Europejski system informowania o powodziach i europejski 
system informacji o pożarach lasów ułatwiają dobre funkcjonowanie społeczności naukowych, z dużym 
udziałem krajowych i regionalnych centrów kompetencji, co prowadzi do stałego ulepszania systemów 
wczesnego ostrzegania skupiających się na ludziach. Dzięki współpracy z władzami systemy wspierają również 
wymianę wiedzy i danych między krajowymi władzami odpowiedzialnymi za ochronę hydrometeorologiczną 
i ochronę przed pożarami lasów. Po trzecie systemy te wniosły bezpośredni wkład we wsparcie transgranicznej 
współpracy między regionami, np. za pośrednictwem Międzynarodowej Komisji Ochrony Dunaju. W planie 
zarządzania ryzykiem powodziowym z 2015 r. europejski system informowania o powodziach jest regionalnym 
systemem ostrzegania przed powodzią w krajach regionu Dunaju wspierającym współpracę transgraniczną.

1. Dostępny pod adresem: http://emergency.copernicus.eu/
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Trójkąty: Powiadamianie o powodzi z europejskiego systemu informowania o powodziach w oparciu o prognozę z dnia 30 maja 2016 r. 
Kolorem czerwonym i pomarańczowym oznaczono regiony, w stosunku do których prognozowany wpływ będzie, odpowiednio, duży i średni.

Mapa zasięgu powodzi na dzień 4 czerwca 2016 r. przedstawiająca obszar wokół Mantes-la-Jolie stworzona przez moduł szybkiego 
tworzenia map usługi w zakresie zarządzania kryzysowego (usługa programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego (© 2016 

Unia Europejska), [EMSR165] Mantes la Jolie: mapa zasięgu).
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36  Rejestry populacji do celów badań epidemiologicznych

Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Udostępnienie popartych dowodami unijnych danych dotyczących zdrowia na temat nowotworów i chorób 
rzadkich.

JRC harmonizuje dane dotyczące nowotworów dzięki (i) opracowywaniu i udostępnianiu oprogramowania 
do kontroli jakości ponad 160 rejestrom Europejskiej Sieci Rejestrów Nowotworów oraz (ii) prowadzeniu 
centralnego rejestru w odniesieniu do wszystkich państw (regionów) europejskich. Podobne wysiłki podejmuje 
się w obszarze chorób rzadkich, w tym prowadzenie sieci wad wrodzonych (EUROCAT) i mózgowego porażenia 
dziecięcego (SCPE).

Jako administrator zagregowanych danych dotyczących nowotworów i chorób rzadkich na poziomie UE, JRC 
wkrótce (w ciągu 1–2 lat) ustali związek między położeniem geograficznym a parametrami epidemiologicznymi. 
Uwolni to potencjał danych w odniesieniu do wielowymiarowych badań epidemiologicznych na poziomie 
regionalnym, a nawet lokalnym.

Znaczenie dla władz regionalnych
Aby przyspieszyć prace nad zapobieganiem chorobom i ich kontrolą, niezwykle ważny jest dostęp do 
najnowszych dostępnych informacji na temat obciążenia chorobami w UE, państwach członkowskich 
i regionach. Rozbieżności w wynikach zdrowotnych istnieją nie tylko między państwami członkowskimi UE, 
ale również w obrębie tych państw. Aby władze regionalne mogły stawić czoła tym problemom, niezbędne 
są dokładne, wiarygodne i porównywalne dane, umożliwiające wgląd w częstotliwość występowania choroby, 
współczynnik chorobowości, śmiertelność, przeżywalność i inne kluczowe parametry epidemiologiczne.

Po ustaleniu związku między położeniem geograficznym a parametrami epidemiologicznymi może nań 
nakładać inne zbiory danych, np. środowiskowe i społeczno-ekonomiczne. Pozwoli to uzyskać ogromne zasoby 
na potrzeby strategii politycznych i badawczych na szczeblach regionalnych, umożliwiając zrozumienie 
i opisanie etiologii chorób w wysokiej rozdzielczości i z wielopłaszczyznowej perspektywy.

Kontekst polityczny
Art. 168 Traktatu z Lizbony; komunikat Komisji COM(2009) 291 final z dnia 24 czerwca 2009 r. – Walka 
z rakiem: Partnerstwo europejskie; dyrektywa Rady z dnia 9 marca 2011 r. W sprawie stosowania praw 
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej; decyzja wykonawcza Komisji 2011/C 358/06; rozporządzenie 
(WE) nr 141/2000 z dnia 16 grudnia 1999 r.; oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
grudnia 2009 r. W sprawie walki z rakiem piersi w Unii Europejskiej; konkluzje Rady z dnia 10 czerwca 2008 r. 
W sprawie ograniczenia obciążenia związanego z chorobą nowotworową; zalecenie Rady 2003/878/WE 
z dnia 2 grudnia 2003 r. W sprawie badań przesiewowych w kierunku raka; konkluzje Rady (z dnia 7 grudnia 
2015 r.) w sprawie medycyny spersonalizowanej dla pacjentów; zalecenie Rady (2009/C 151/02) w sprawie 
działań w dziedzinie rzadkich chorób.

Sposób korzystania
Informacje na temat zdrowia opracowywane przez Komisję Europejską są przeznaczone dla obywateli UE, 
a tym samym będą dostępne dla społeczeństwa, polityków i pracowników służby zdrowia.

Jeżeli chodzi o informacje na temat nowotworów, nowa strona internetowa europejskiego systemu informacji 
na temat raka zostanie uruchomiona w październiku, umożliwiając użytkownikom tworzenie map, wykresów, 
diagramów i rysunków w czasie rzeczywistym.

Kontakt JRC-CANCER-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu.

mailto:JRC-CANCER-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu
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W odniesieniu do chorób rzadkich JRC opracowuje unijną platformę rejestracji chorób rzadkich, która zapewni 
interoperacyjność między obecnie rozdrobnionymi 600 rejestrami chorób rzadkich. Będzie to bezcenne źródło 
informacji dla ponad 30 mln obywateli Unii, którzy zmagają się (często w izolacji) z rzadką chorobą. Na 
przykład na platformie tej będą gromadzone dane od wystarczającej liczby pacjentów na potrzeby badań 
klinicznych, farmakologicznych i translacyjnych, co będzie prawdziwym przykładem wartości dodanej UE. 
Platforma UE jest obecnie rozwijana i zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych 2–3 lat.

Kontakt JRC-EUROCAT@ec.europa.eu; JRC-SCPE@ec.europa.eu.

Zasięg geograficzny rejestrów nowotworów* Przegląd postępów w realizacji wniosków złożonych w ramach pierwszego zaproszenia do 
składania wniosków w sprawie danych ENCR-JRC i wniosków w sprawie projektu ENCR-JRC.

Przykład epidemiologicznych danych statystycznych opartych na populacji:  
odsetek wszystkich przypadków anomalii (z wyłączeniem chorób genetycznych)  

zdiagnozowanych prenatalnie w trakcie ciąży, 2011–2015.

Wpływ
Nadrzędnym skutkiem jest stworzenie nowej wiedzy, która ma na celu zainicjowanie działań profilaktycznych 
i działań ograniczających stale rosnące obciążenie nowotworami i rzadkimi chorobami. Kluczem do sukcesu 
będzie przeprowadzenie tych działań na szczeblu regionalnym i lokalnym za pośrednictwem holistycznego 
promowania zdrowia uwzględniającego środowisko naturalne, styl życia i czynniki społeczno-gospodarcze. 
Wynikające z tego ostateczne skutki będą nie tylko ukierunkowywać politykę zdrowotną i zapewniać materiał 
do badań epidemiologicznych, ale wpłyną również na międzysektorowe polityki i strategie zdrowotne).

Rejestry nowotworów już uczestniczące 
w projekcie ENCR-JRC

Rejestry nowotworów nieuczestniczące 
jeszcze w projekcie ENCR-JRC

*Zgłaszane są tylko ogólne 
(wszystkie miejsca występowania 
nowotworu i wszystkie grupy wiekowe) 
rejestry nowotworów

% <14 tygodni

% 14 à 23 tygodni

% >23 tygodni 

% Brakujące/nieznane

mailto:JRC-EUROCAT@ec.europa.eu
mailto:JRC-SCPE@ec.europa.eu.
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Rodzaj dostępnego wsparcia/usługi
Aby wspomóc działania przeciwko szkodnikom drzew, JRC jest w trakcie opracowywania zestawu narzędzi 
analitycznych wykorzystujących techniki teledetekcji i modele do celów lepszego wykrywania i zrozumienia 
epidemii chorób drzew.

Znaczenie dla władz regionalnych
Ochrona przed szkodnikami roślin stanowi wyzwanie, zwłaszcza gdy są one nowe w Europie, a ponadto 
nie ma utrwalonego zbioru badań i praktyk, na których można by się oprzeć. W takich przypadkach często 
trudno jest ocenić, w jakim stopniu choroba może się rozprzestrzeniać, co ma zasadnicze znaczenie dla 
opracowania środków zapobiegawczych lub zaradczych. Po wykryciu obcego szkodnika należy zidentyfikować 
rośliny, które mogą być na niego podatne, i sprawdzić je pod kątem objawów choroby. Zadania te, które 
często należą do obowiązków władz regionalnych, wymagają dużego nakładu pracy, w szczególności gdy 
potencjalnie zainfekowane obszary są duże lub trudno dostępne. W związku z tym nowe technologie, które 
mogą wspierać ochronę roślin dzięki zwiększeniu gotowości, monitorowanie zdolności i ocenę szkód, mogą 
przynieść bezpośrednie korzyści władzom regionalnym.

Kontekst polityczny
Rosnące zagrożenie chorobami roślin i szkodnikami jest zjawiskiem ogólnoświatowym, m.in. ze względu 
na globalizację handlu roślinami i skutki zmiany klimatu. W ostatniej dekadzie UE miała do czynienia 
z kilkoma wystąpieniami nowych szkodników roślin na dużą skalę. Szkodniki roślin stanowią istotny problem 
dla europejskiego sektora leśnego, którego wartość sięga 155 mld EUR1, i mają duży wpływ na regionalne 
krajobrazy i środki utrzymania, oddziałując często na długoletnie tradycje i lokalną gospodarkę.

W dyrektywie 2000/29/WE wymienia się niektóre organizmy szkodliwe, które mogą być objęte szczególnymi 
środkami kontroli. Jeżeli takie organizmy zostaną wykryte w państwie członkowskim UE, dane państwo musi 
powiadomić Komisję i inne państwa UE oraz wyeliminować szkodniki lub zapobiec ich rozprzestrzenianiu 
się. Dyrektywa 2000/29/WE zostanie uchylona z dniem 14 grudnia 2019 r. I zastąpiona rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin.

Sposób korzystania
Zrozumienie wpływu egzotycznych szkodników drzew może być trudne, ponieważ liczba żywicieli, na które 
może oddziaływać szkodnik, oraz sposób jego rozprzestrzeniania się często nie są od razu rozpoznane, np. 
W przypadku Xylella fastidiosa2 lista roślin będących żywicielami wciąż rośnie. Aby ocenić, w jakim stopniu 
słabo rozpoznana choroba może się rozprzestrzenić, JRC opracowuje modele badające, które części krajobrazu 
są najbardziej narażone na zakażenie oraz możliwości podjęcia środków zapobiegawczych (zob. rys. poniżej).

 Względne znaczenie sadów oliwnych jako rozsiewaczy bakterii Xylella fastidiosa w Apulii. Kolory wskazują na prawdopodobieństwo 
zakażenia sadu bakterią Xylella fastidiosa w hipotetycznej sytuacji, w której bakteria staje się endemiczna w regionie Apulii, 
w związku z czym nie podejmuje się żadnych środków zapobiegawczych. Linia różowa wyznacza aktualną strefę buforową, 

która ma zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii X. fastidiosa na północ3.

1. Wartość dodana brutto leśnictwa, pozyskiwania drewna i przemysłu drewnopochodnego dla UE27 w latach 2011–2012. Źródła: Eurostat i FAOSTAT
2. https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
3. Zob. https://www.nature.com/articles/s41598-017-00077-z
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Wykrywanie, a następnie leczenie lub wycinanie drzew prawdopodobnie zarażonych danym patogenem 
ma zasadnicze znaczenie dla zatrzymania lub spowolnienia epidemii choroby, zwłaszcza w tzw. „strefach 
buforowych” utworzonych w celu opanowania ogniska epidemii. Na przykład, aby wesprzeć wykrywanie drzew 
iglastych, które są najbardziej narażone na zakażenie węgorkiem sosnowcem4 w strefie buforowej o powierzchni 
2,2 Mha oddzielającej ognisko epidemii na terenie Portugalii od Hiszpanii, JRC gromadzi i analizuje w tym 
celu dane z teledetekcji5. Dane te umożliwiają identyfikację poszczególnych drzew iglastych i ocenę stanu 
zdrowotnego ich korony. Następnie władzom lokalnym podaje się dokładną lokalizację poszczególnych drzew 
o złym stanie zdrowia na obszarach o powierzchni 100 km2, aby mogły podjąć działania następcze w terenie 
(zob. następny rysunek).

Przykłady drzew iglastych w złym stanie zdrowotnym wykrytych przez JRC w strefie buforowej ustanowionej w Portugalii w celu 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca do Hiszpanii. W listopadzie 2016 r. drzewa te wykryto za pomocą 

teledetekcji, a o ich dokładnym położeniu poinformowano władze lokalne w celu podjęcia działań następczych. Jeżeli kontrola na 
miejscu potwierdzi, że drzewa zostały porażone, należy je wyciąć zgodnie z decyzją UE 2012/535/WE.

Równolegle JRC opracowuje zaawansowane techniki teledetekcji w celu wczesnego wykrywania zakażenia 
drzew szkodnikami, w tym narzędzia hiperspektralne i termiczne do wykrywania zakażenia, zanim objawy 
zaczną być widoczne gołym okiem6.

Dane z teledetekcji mogą być również wykorzystane do oceny szkód wyrządzonych przez szkodniki drzew. 
W tym celu JRC opracowuje zautomatyzowaną metodę liczenia nienaruszonych drzew oliwnych na całych 
obszarach za pomocą zdjęć lotniczych, które są powszechnie gromadzone w ramach krajowych programów 
badawczych (zob. rys. poniżej).

Przykład automatycznego wykrywania drzew oliwnych zastosowany do próbki zdjęć lotniczych. Z upływem czasu narzędzie może być 
wykorzystywane do rejestrowania liczby drzew oliwnych w krajobrazie oraz monitorowania zachodzących w nim zmian z upływem 

czasu, np. wywołanych bakterią Xylella fastidiosa.

Wpływ
Prace te mają na celu wspieranie zdolności UE do minimalizowania wpływu szkodliwych egzotycznych 
szkodników drzew oraz mogą stanowić wsparcie dla władz regionalnych we wdrażaniu środków przeciwko 
szkodnikom drzew. W istocie zestaw narzędzi opracowanych przez JRC może wspierać wiele faz cyklu ochrony 
drzew. Identyfikacja obszarów najbardziej narażonych na zakażenie może przyczynić się do wyższej gotowości, 
mapowanie stanu zdrowia drzew za pomocą teledetekcji może usprawnić monitorowanie, a liczenie utraconych 
drzew na obszarach zakażonych ma zasadnicze znaczenie dla oceny szkód.

4. Zob. także http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC95972/lb-na-27290-en-n%20.pdf
5. Prace te prowadzone są we współpracy z DG SANTE.
6. np. http://www.xfactorsproject.eu/remote-sensing-field-evaluation-activities-carried-apulia-region/
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Inspiracją do napisania tego podręcznika była długotrwała, owocna współpraca między Wspólnym Centrum Badawczym, Dyrekcją Generalną 
ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, a także innymi służbami Komisji oraz Komitetem Regionów i władzami lokalnymi i regionalnymi państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest jasne i zwięzłe określenie, w jaki sposób władze regionalne i miejskie mogą wspierać 
swoje prace, wykorzystując istniejącą wiedzę JRC, informacje i narzędzia.

Prace nad podręcznikiem zakończono we wrześniu 2017 r.
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Informacja prawna
Zezwala się na ponowne wykorzystanie dokumentu, pod warunkiem że źródło zostało potwierdzone, a oryginalne znaczenie lub przesłanie 
tekstów nie zostało zniekształcone. Ponowne wykorzystanie dokumentów Komisji Europejskiej reguluje decyzja 2011/833/UE (Dz.U. L 330 
z 14.12.2011, s. 39). Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z ponownego wykorzystania. Wykorzystywanie 
lub powielanie zdjęć lub innych materiałów, co do których UE nie przysługują prawa autorskie, wymaga bezpośredniej zgody właściciela 
praw autorskich.

Osobisty kontakt z UE
W całej Unii Europejskiej istnieją setki ośrodków informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego ośrodka mogą znaleźć Państwo na 
stronie internetowej: http://europa.eu/contact

Telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Europe Direct to serwis, który odpowiada na Państwa pytania dotyczące Unii Europejskiej. Mogą skontaktować się Państwo z serwisem:
– pod bezpłatnym numerem telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za te połączenia);
– pod poniższym standardowym numerem: +32 22999696 lub
– wysyłając wiadomość elektroniczną poprzez: http://europa.eu/contact

Wyszukiwanie informacji o UE w internecie
Informacje o Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych UE są dostępne na stronie internetowej Europa pod adresem:  
http://europa.eu

Publikacje UE
Bezpłatne i płatne publikacje UE mogą Państwo pobrać lub zamówić z EU Bookshop za pośrednictwem strony internetowej: http://bookshop.
europa.eu. Kilka kopii bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z Europe Direct lub z lokalnym ośrodkiem informacyjnym 
(zob. http://europa.eu/contact)

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1951 r. we wszystkich językach urzędowych UE są dostępne na 
portalu EUR-Lex, pod adresem: http:// eur-lex.europa.eu

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp/en/data) umożliwia dostęp do zbiorów danych UE. Dane można pobierać 
i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.
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