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RISP

Poszerzenie i doskonalenie RIS poprzez 
wzbogacenie jej o doświadczenia 
europejskie 
Wzmocnienie procesu tworzenia systemu 
innowacji wspomagającego rozwój 
wynalazków i firm innowacyjnych
Transfer wiedzy z regionów partnerskich 
UE poprzez wizyty studyjne 
przedsiębiorców



Dane o projekcie RISP

- Numer Kontraktu: 014685

- Czas trwanie: 32 miesiące                      
(1.06.2005 – 31.01.200)

- Ogólny koszt: 464 973 EUR

- Dofinansowanie UE: 348 730 EUR



Cele RISP

Doskonalenie platformy współpracy 
kluczowych aktorów regionalnych, 
zainteresowanych rozwojem innowacji
Pobudzanie wymiany doświadczeń         
i współpracy w zakresie innowacji z 
innymi regionami w Europie
Poprawa konkurencyjności i sytuacji 
społeczno-gospodarczej Regionu



Pakiety robocze

Budowanie regionalnego konsensusu         
i współpracy z regionami partnerskimi. 
Podnoszenie świadomości i tworzenie 
kultury innowacji 
Pogłębianie analizy regionalnej gospodarki 
i aktualnego systemu innowacji
Przygotowanie wdrożenia projektów 
pilotażowych
Przygotowanie dokumentu “Regionalna 
Strategia Innowacji dla Województwa 
Pomorskiego - uzupełnienie i plan działań”



Uczestnicy Projektu

• Politechnika Gdańska – Koordynator Projektu 

• Samorząd Województwa Pomorskiego

• Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

• Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

• Centrum Techniki Okrętowej S.A.

• Uniwersytet Gdański

• Strathclyde European Partnership Ltd.

• RTC North Ltd. RTC
NORTH



Beneficjenci RISP

Firmy i instytucje z regionu oraz regionów 
partnerskich zainteresowane współpracą i 
rozwojem opartym na innowacjach w tym:
firmy i przedsiębiorcy
uczelnie, instytuty badawcze, jednostki 
badawczo-rozwojowe
proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu
instytucje rządowe i samorządu 
terytorialnego
samorząd gospodarczy i organizacje 
pozarządowe



Zakładane rezultaty projektu

Utrwalenie otwartego dialogu środowiska 
sprzyjającego innowacjom
Wymiana doświadczeń i „dobrych praktyk”
Upowszechnianie wynalazczości i kultury 
proinnowacyjnej 
Doskonalenie polityk i narzędzi wspomagających 
procesy innowacyjne
Zapewnienie rozwoju i wykorzystania działalności 
badawczo-rozwojowej
Pobudzenie innowacyjnej orientacji przedsiębiorstw
Wzmocnienie potencjału i wykorzystania instytucji 
wsparcia
Pogłębienie świadomości decydentów co do 
konieczności pobudzania procesów innowacyjnych
Zaktualizowanie RIS w 2008 roku



Kontakt

Biuro projektu RISP

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12

80-952 Gdańsk

Pokój 263 Gmach Główny PG

eu-risp@pg.gda.pl

www.eu-risp.pg.gda.pl

mailto:eu-risp@pg.gda.pl
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