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SEP Ltd

• SEP Ltd jest jednostką zarządzającą programami na rzecz 
Rządu Szkockiego oraz rozległe partnerstwo organizacji 
wdrażających Programy Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i innych projektów finansowanych przez UE 
w Zachodniej  Szkocji i Szkocji

• Doświadczenia w programach:
– Cel 2 - ERDF & ESF od 1988
– Inicjatywy Wspólnotowe – RENAVAL, RECHAR, 

URBAN, RESIDER, EQUAL
– RIS, RIS +, Działania Innowacyjne

• Dzielenie się doświadczeniami:
– Szereg projektów: Polska, Litwa, Węgry, Czechy,

Słowacja, Rumunia, Chorwacja



Więc …co to jest RIS? 

• Nie jest to następny projekt Komisji 
Europejskiej ale proces w regionie, który 
powoduje silne partnerstwo oraz wspólne cele i 
stwarza długoterminową zmianę i 
zaangażowanie

• Nie puchar z funduszami UE na projekty, lecz 
dźwignia wpływająca na przyszłą politykę, 
fundusze i rozwój w regionie

• Sposobność do współpracy oraz wkład do 
rozwoju potencjału innowacyjnego i osiągnięć 
regionu
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Niektóre nasze wyniki….

• Plan działań dla innowacji
• Szeroka definicja innowacji przyjętych w 

regionie
• Sieć zaangażowanych indywidualności – silne 

partnerstwo włączając sektor publiczny i 
stworzony sektor prywatny

• 8 priorytetowych projektów zidentyfikowanych i 
wdrożonych
– 5 skoncentrowanych na kulturze innowacyjnej
– Dostęp do finansów na innowacje
– Doskonalenie rozwoju umiejętności innowacyjnych
– Wzmacnianie innowacyjnych sieci i partnerstwa



Niektóre nasze wyniki ….

• Sektor prywatny zwycięża w regionie
• Konkretne korzyści dla sektora prywatnego
• Wpływ na politykę, strategię i inicjatywy 

wspierające – obecnie innowacje w centrum 
polityki gospodarczej i strategii dla Szkocji

• Innowacje nowym kluczowym priorytetem w 
programach funduszy strukturalnych UE

• Obszerne budowanie sieci powiązań z innymi 
regionami Europy

• Nauka z wiodących praktyk płynących z 
innowacyjnych projektów pilotażowych
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Gdzie jesteśmy teraz?



System Innowacyjny w Szkocji

PoOECD systemach narodowego zarządzania innowacjami 1999
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Przykłady obecnego wsparcia 
innowacji w Szkocji
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• Poprawa poziomu i jakości komercjalizacji przez 
zabezpieczenie rozwoju koncepcji we wczesnym 
etapie działań rozwojowych w Szkockich 
Uniwersytetach i instytutach badawczych. 

• Przyczynienie się do długoterminowego rozwoju w 
Szkocji gospodarki silnie opartej na wiedzy.

• Fundusz 72 mln € przez 7 lat
• Dostarczenie funduszy na pokrycie luki przed-

rozwojowej
• Dotąd 172 finansowane projekty, powierzone 41.2 

mln € 
• 65 ukończonych projektów

Rozwój koncepcji
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What are the ITIs ?
• Bazujące na rynku, pre-konkurencyjne badania w obszarach 

wysokiego potencjału dla Szkocji
• Nakierowanie na trzy rynki, gdzie właśnie Szkocja wypracowała silną 

technologię i reputację
– energia, nauki o życiu, komunikacja/cyfrowe media

• 659 mln € inwestycji przez 10 lat
• Badania zamawiane, lokalne i o zasięgu światowym
• Jasno i wyraźnie rynkowo kierowane i popytowo zorientowane

– Centralna misja antycypowanych, przyszłych, rynkowych okazji i 
rozwoju technologii, prowadzących do korzystnych, rokujących 
powodzenia wdrożeń. 

• Cel-budowanie wysokiego wzrostu, zdolnych do przetrwania, firm 
bazujących na technologii.

• Pierwsze kontrakty stworzyły możliwości  wszystkim 3 instytucjom (10 
projektów, wycenionych na 94.5 mln €).



Pipeline of Innovation 
Support (All)

Rozwój
prototypu

Rozwój 
doświadczalny

Czas wprowadzenia na rynek
(skala zgodnie z sektorem)

Badania 
przemysłowe

Rozwój 
w przemyśle

Produktyzacja

Badania 
akademickieBadania podstawowe

czyste i ukierunkowane

Badania stosowane
strategiczne i specyficzne

Pre- produkcja

Produkcja

SPUR

SMART



• Zachęcać i ułatwiać formowanie żywotnych, 
trwałych małych firm, bazujących na nauce i 
technologii 

• Pobudzać małe i startujące firmy do inwestowania 
w projekty wysokoinnowacyjnych technologii

• Pobudzać istniejące średnie przedsiębiorstwa do 
inwestowania w wysoko innowacyjne technologie 
dla rozwoju nowych produktów i procesów, które 
przyniosą korzyści gospodarce narodowej

SMART& SPUR



Scottish Co-Investment Fund

Rozwój
prototypu

Rozwój 
doświadczalny

Czas wprowadzenia na rynek
(skala zgodnie z sektorem)

Rozwój 
w przemyśle

Produktyzacja

Badania 
akademickieBadania podstawowe

czyste i ukierunkowane

Badania stosowane
strategiczne i specyficzne

Pre- produkcja

Produkcja

Co
Invest

Badania 
przemysłowe



Scottish Co-Investment Fund

Co to jest?
• Wielkość funduszu = >132 mln €

– €29m SE, €37m ERDF, €66m sektor prywatny
• Okres inwestowania - 5 lat do kwietnia 2009 
• Typ – wczesny etap, wysoki wzrost
• €29,000 - 732,500 € na firmę
• €2.9 mln - pułap transakcji
• Sektor publiczny współfinansujący obok partnerów 

sektora prywatnego
• Inwestycje sektora publicznego na tych samych 

warunkach handlowych jak sektor prywatny



Kontynuowanie testowania nowych 
podejść i wprowadzanie innowacji 

przez Szkocki Program Działań 
Innowacyjnych



Szkocki Program Działań 
Innowacyjnych

• Szkocki program działań innowacyjnych dostarcza:
– Funduszy na poszukiwania nowych innowacyjnych metod i 

praktyk w regionach, gdzie rozwój w tych dziedzinach jest 
opóźniony

– Możliwości do eksperymentowania i podejmowania ryzyka 
często ograniczonego w głównym nurcie programów funduszy 
strukturalnych

– Możliwości wymiany wiedzy i nauczania w Europie
– Możliwości wpływania na jakość przyszłej pomocy (wsparcia) w 

ramach celu 1, 2 i 3 programów

• Dotąd finansowanie 20 innowacyjnych/radykalnych projektów 

pilotażowych

• Nauka z projektów wniesie wkład w przyszłą politykę i praktykę 

innowacji w Szkocji



Nasz wkład w RISP

• Podzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem 
zgromadzonym z RIS i RIS+ (Szkocja i Limburgia)

• Doświadczenie łączenia RIS z programem Funduszy 
Strukturalnych

• Dostęp do silnych sieci innowacji partnerów w Szkocji
– polityka
– projekty
– biznes (firma)

• Pasjonujące nowe projekty/mechanizmy w szkockim 
systemie innowacji

• Ukierunkowanie międzynarodowego doświadczenia



Co mamy zamiar osiągnąć

• Silne realne związki z Województwem 
Pomorskim i budowanie długoterminowego 
partnerstwa/związków
– politycznych
– pośrednictwa
– B2B (biznes-biznes)

• Zidentyfikowanie konkretnych projektów 
współpracy/działań w przyszłości

• Nauka i wymiana doświadczeń – 2-kierunkowo
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