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Kluczowe pojęcia



Wyjaśnienie pojęć

Pojęcie Skrót Wyjaśnienie

Inteligentna Specjalizacja IS Obszar badawczo-rozwojowy lub innowacyjny, zidentyfikowany oddolnie przez przedsiębiorców oraz 
przedstawicieli nauki, jako priorytetowy dla poprawy konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz 
jakości życia społeczeństwa.

Krajowa Inteligentna 
Specjalizacja

KIS Obszar wskazany jako Inteligentna Specjalizacja na poziomie krajowym. Obszary KIS zostały wskazane 
w dokumencie „Krajowa inteligentna specjalizacja”, który został opracowany w 2014 roku przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii (byłe Ministerstwo Gospodarki) – we współpracy z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Inwestycji  Rozwoju (byłe Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 
Koncepcja inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych oraz skupieniu 
inwestycji na specjalizacjach badawczo-rozwojowych i technologicznych zapewniających zwiększenie wartości 
dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Proces Przedsiębiorczego
Odkrywania

PPO Wieloletni, cykliczny mechanizm diagnozy, identyfikacji, aktywizacji i integracji firm z potencjałem do 
rozwijania działalności innowacyjnej (z udziałem przedstawicieli środowiska nauki i otoczenia biznesu) 
w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Celem procesu jest wypracowanie mechanizmu współpracy 
finansowej i niefinansowej przedsiębiorców, której efektem ma być ilościowy i jakościowy wzrost nowych lub 
ulepszonych produktów/ technologii wdrażanych na rynku polskim i eksportowanych na rynki zagraniczne. 
Proces PPO jest realizowany przez MPiT oraz PARP.

Smart Lab SL Jeden z etapów PPO, obejmujący spotkania grup przedsiębiorców, z udziałem przedstawicieli nauki, otoczenia 
biznesu i administracji, moderowane przez doświadczonych konsultantów – ekspertów branżowych. Celem SL 
jest inicjowanie i rozwijanie inicjatyw projektowych w obszarach/dziedzinach zidentyfikowanych w trakcie 
pierwszego etapu PPO, tzw. Smart Panelu oraz zweryfikowanie potencjału tych obszarów jako ewentualnych 
nowych specjalizacji.

Business Technology
Roadmap

BTR Opracowanie zawierające opis sytuacji technologiczno-rynkowej wraz z mapą rozwoju technologii 
i planowanymi projektami B+R w danej dziedzinie.



Smart Lab – najważniejsze 
informacje



Cele i oczekiwane rezultaty Smart Laba

• Integracja specjalistów branżowych w ramach spotkań prowadząca do wymiany wiedzy, opinii, 
spostrzeżeń – networking

• Wniesienie oraz zebranie wiedzy i doświadczenia uczestników celem przygotowania i pogłębienia 
materiału w docelowym BTR

• Analiza faktycznego potencjału rozwojowego sektora budownictwa energooszczędnego

• Inicjowanie i rozwijanie inicjatyw projektowych przedsiębiorców i jednostek naukowych we 
wskazanych obszarach sektora budownictwa energooszczędnego

Cele 
Smart Laba

Rezultaty 
Smart Laba

• Stworzenie sieci ekspertów zaangażowanych w budowę kierunków krajowej polityki w zakresie 
wsparcia sektora budownictwa energooszczędnego

• Zidentyfikowane innowacyjne inicjatywy projektowe jako zalążki projektów partnerskich

• Znalezienie partnerów i budowanie konsorcjów branżowych celem realizacji ww. projektów 
partnerskich i indywidualnych

• Niezbędne wnioski i rekomendacje m.in. w obszarze potrzeb modyfikacji KIS, przygotowania 
dedykowanych konkursów, innych zmian w systemie wdrażania instrumentów proinnowacyjnych na 
poziomie krajowym

• Tworzenie nowych ścieżek rozwoju sektora budownictwa energooszczędnego

• Intensywna wymiana informacji, wiedzy



Ramowy przebieg Smart Lab

Spotkanie 1 (dwudniowe)| Warszawa12-13.02.2019

Spotkanie 2 | Warszawa

Spotkanie 3 | Warszawa

Spotkanie 4 | Warszawa

18.02.2019

04.03.2019

18.03.2019

• Wyłonienie grup roboczych, podział według stosowanych technologii

• Prezentacja podstawowych danych o branży w kraju i na świecie.  Prezentacja trendów rozwojowych 
sektora. 

• Analiza SWOT 

• Diagnoza potencjału rynków oraz barier wejścia 

• Tworzenie scenariuszy rozwoju i wykorzystania osiągnięć branży budownictwa energooszczędnego

• Wybór scenariuszy będących przedmiotem dalszych prac

• Generowanie pomysłów wokół scenariuszy na produkty i / lub usługi. Ocena szczegółowa rynków dla 
wygenerowanych produktów i usług

• Pogłębiona analiza scenariuszy. Tworzenie map drogowych

• Opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania, projektów, technologii, produktów, 
rynków, zdarzeń potrzebnych dla rozwoju i wdrożenia technologii

• Rekomendacje dla systemu wsparcia

• Omówienie roboczej wersji BTR (dokumentu wraz z mapami)

• Opracowanie harmonogramów dla BTR. Harmonogram Gantta

• Wnioski i rekomendacje zmian do BTR. Prezentacja wyników

• Dyskusja nt. potencjalnych partnerstw, oczekiwanego wsparcia od instytucji na poziomie krajowym i 
regionalnym w zakresie rozwoju innowacyjności, możliwych wiązek projektów i następnych kroków

• SL zaprojektowany jest jako cykl 
spotkań grupy przedsiębiorców, 
przedstawicieli sektora nauki oraz 
instytucji otoczenia biznesu. 

• Podczas każdego spotkania 
podejmowane są kolejne tematy 
związane z tworzeniem BTR, a 
wytwarzany dokument podlega 
konsultacjom, także między 
spotkaniami. Wersja robocza BTR 
podlega konsultacjom z 
wykorzystaniem metody badania 
delfickiego.

• Proces dopracowania dokumentu 
będzie kontynuowany po 
zakończeniu spotkań poprzez 
platformę Sharepoint.

Przebieg Smart Laba



Aktywność pomiędzy warsztatami

Materiały informacyjne na platformie wymiany wiedzy

• Na dedykowanej platformie Sharepoint zostaną umieszczone materiały informacyjne dla uczestników. W miarę potrzeb, na platformie zostanie zamieszczona ankieta 
dla uczestników, której wyniki będą przedmiotem dyskusji i dalszych prac podczas spotkań.

Prezentacja dotychczas przygotowanych materiałów na platformie

• Wszystkie materiały wypracowane przez uczestników na warsztatach zostaną zawieszone na platformie projektowej. Uruchomione forum dyskusyjne będzie miejscem 
wymiany opinii i uwag o ww. dokumentach. 

Raporty, opracowania, materiały dodatkowe

• Platforma będzie uzupełniana o materiały dodatkowe dot. branży budownictwa energooszczędnego – udostępniane będą raporty, opracowania, analizy. 

Inicjatywy własne uczestników i eksperta

• Raporty i materiały będące własnością uczestników warsztatów, eksperta również zostaną zamieszczone na ich prośbę na platformie jako materiały dodatkowe, 
poszerzające wiedzę i uzupełniające w stosunku do rezultatów prac warsztatowych. 



Prowadzący Smart Lab

Prowadzenie Spotkań:
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Deloitte

Sekretarze SL


