Regulamin Działalności Konsorcjów
na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji
Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin określa zasady działalności oraz procedury zmiany struktury Konsorcjów na rzecz
rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.

I.

Postanowienia ogólne

§1
1. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 428/15 z 2 czerwca 2015r.
została zaakceptowana lista wybranych Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych
specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.
2. Konsorcja są reprezentowane przez Koordynatorów, skupiają niezależne podmioty ze
środowisk biznesowych, naukowych i około biznesowych działające w obszarze danej
inteligentnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego. Wyłonionych zostało
7 Koordynatorów – po jednym dla każdej z inteligentnych specjalizacji. Pełnią oni
rolę forum wymiany doświadczeń oraz przekazują wiedzę z zakresu danego obszaru.
− Inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego:
a) Zasobooszczędne budownictwo
b) Branża metalowo-odlewnicza
c) Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
d) Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
− Horyzontalne inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego:
e) Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
f) Branża targowo-kongresowa
g) Zrównoważony rozwój energetyczny
3. Koordynatorem Konsorcjum jest podmiot wskazany przez Konsorcjum, reprezentuje
go i pełni rolę biura dla danej inteligentnej specjalizacji.

II.

Cele, zadania i kompetencje Konsorcjum

§2
1. Celem Konsorcjum jest stymulowanie rozwoju inteligentnych specjalizacji poprzez
wsparcie doradcze dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
2. Konsorcjum swe cele realizuje poprzez:
a) inicjowanie współpracy sektora biznesu i nauki w obszarze inteligentnych
specjalizacji,

b) tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych do gospodarki
i

realizację
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konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej.
c) udział w spotkaniach animacyjnych ,
d) monitoring RIS3 i inteligentnych specjalizacji,
e) stymulowanie współpracy podmiotów działających w obszarze inteligentnej
specjalizacji,
f) podejmowanie wspólnych inicjatyw,
g) wzajemne doradztwo i wymiana informacji,
h) wsparcie merytoryczne,
i) promocję działalności poprzez nadanie impulsu rozwojowego gospodarce regionu
w przedmiotowym obszarze,
3. Koordynatorzy Konsorcjów pełnią funkcję animatorów dla danej inteligentnej
specjalizacji.
4. Zadania Konsorcjów, za realizację których odpowiedzialni będą Koordynatorzy:
a) wspierające rozwój inteligentnych specjalizacji:
− określenie długofalowej koncepcji rozwoju danej inteligentnej specjalizacji,
− w obszarze wspierania przedsiębiorczości, transferu i komercjalizacji
technologii oraz poprawy konkurencyjności MŚP.
− współpraca w obszarach wskazanych w „Porozumieniu na Rzecz Wzrostu” tj.:
w przygotowaniu Planu Wykonawczego do "Strategii Badań, i Innowacyjności
(RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020+"; przy określaniu strategicznych programów
badań naukowych i rozwojowych, uznawanych za priorytetowe dla rozwoju
województwa świętokrzyskiego; animowanie i wspieranie wszelkich działań
zmierzających do wzmocnienia sektorów gospodarki regionalnej poprzez
transfer wiedzy i technologii z sektora B+R do firm działających w ramach
inteligentnej specjalizacji; promowanie innowacji oraz najbardziej istotnych
kierunków regionalnej polityki badawczej, szczególnie w obszarze danej
inteligentnej specjalizacji; stymulowanie współpracy podmiotów działających
w obszarze danej inteligentnej specjalizacji, w tym współpracy
międzynarodowej;
− konsultowanie uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji.
− monitoring obszaru danej inteligentnej specjalizacji.
− identyfikowanie barier, zagrożeń dla rozwoju danej inteligentnej specjalizacji.
− zgłoszenie nowych potencjalnych obszarów wsparcia i ewentualnych potrzeb
dot. nowych inteligentnych specjalizacji lub propozycji zmian w zakresie danej
inteligentnej specjalizacji.
− Członkowie Konsorcjów są zobligowani do udostępnienia, na wniosek Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, informacji i danych
potrzebnych do monitorowania inteligentnych specjalizacji i RIS3.
− współpraca z Oddziałem ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu
Polityki Regionalnej w zakresie właściwej koordynacji rozwoju inteligentnych
specjalizacji.
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− udział w pracach związanych z Procesem Przedsiębiorczego Odkrywania
(PPO).
− Recenzje i konsultacje materiałów przygotowanych i przekazanych przez
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej.
− Udział w opracowaniu Regionalnych Agend Badawczych.
− Formułowanie wniosków/opinii nt. rozwoju przedsiębiorczości, wdrażania
instrumentów wsparcia, PPO.
bezpośrednio ukierunkowane na indywidualne zapotrzebowanie podmiotów:
− opracowanie strategii realizacji usług w ramach Konsorcjum w zakresie danej
inteligentnej specjalizacji,
− współpraca i udział w klastrach,
− animowanie współpracy biznesu z sektorem B+R w danej inteligentnej
specjalizacji,
− inicjowanie projektów wspierających rozwój danej inteligentnej specjalizacji
ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności.
− przekazywanie do Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu
Polityki Regionalnej wszelkich informacji w zakresie działalności Konsorcjów
promujących inteligentne specjalizacje, które będą zamieszczane na
Świętokrzyskim Portalu Innowacji www.spinno.pl (np. na temat wydarzeń,
konferencji).
Członkowie Konsorcjów, w trakcie swej działalności, mają obowiązek udziału
w następujących spotkaniach warsztatowo – monitoringowych:
a) Spotkania w grupach roboczych ds. inteligentnych specjalizacji - będą
odbywać się minimum raz na kwartał. Spotkania będą odrębne z każdym
Konsorcjum
w ramach danej inteligentnej specjalizacji i będą mieć charakter warsztatowy.
b) Spotkania przedstawicieli Koordynatorów Konsorcjów -będą odbywać się
minimum 2 razy na kwartał. Spotkania te będą miały charakter monitoringowy
i dotyczyć będą wspólnych działań Koordynatorów jak również współdziałania
branż.
c) Spotkania wszystkich Członków Konsorcjum - odbywać się będą przynajmniej
dwa razy do roku lub częściej w przypadku takiej potrzeby.
d) Dodatkowo istnieje możliwość udziału w spotkaniach Rady Innowacji na
zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, które
będą odbywać się minimum raz na pół roku i będą miały charakter doradczoopiniotwórczy.
Organizatorem spotkań wymienionych w pkt. 5 w zakresie RIS jest Oddział ds.
Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej.
Każdy Członek Konsorcjum może, za pośrednictwem Koordynatora, zgłosić temat
warsztatów lub posiedzeń Rady Innowacji do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego – Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, który
dotyczy danej inteligentnej specjalizacji.
Zarówno Członkowie Konsorcjum jak i Koordynatorzy mogą organizować dodatkowe
spotkania z udziałem wszystkich osób zainteresowanych w danym obszarze
inteligentnej specjalizacji.

III.

Zmiana Koordynatora Konsorcjum

§3
Odwołanie i rezygnacja Koordynatora Konsorcjum
1. Odwołać Koordynatora Konsorcjum może Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
2. Zarząd może odwołać Koordynatora właściwego Konsorcjum w przypadku:
a) nie przestrzegania przez Koordynatora właściwego Konsorcjum przyjętego
Regulaminu.
b) nie wywiązania się Koordynatora właściwego Konsorcjum z warunków
„Porozumienia na Rzecz Wzrostu”.
c) w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez Koordynatora
Konsorcjum.
d) w przypadku złożenia wniosku przez większość Członków Konsorcjum
w sprawie odwołania danego Koordynatora Konsorcjum.
3. Decyzja o odwołaniu, wraz z uzasadnieniem, zostaje przekazana przez Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrekcji Departamentu Polityki
Regionalnej, w formie pisemnej, niezwłocznie po jej podjęciu, do właściwego
Koordynatora Konsorcjum.
4. Zgodnie z warunkami „Porozumienia na Rzecz Wzrostu”, Zarządowi Województwa
Świętokrzyskiego jak i Koordynatorowi właściwego Konsorcjum przysługuje prawo
do wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

§4
Powołanie nowego Koordynatora Konsorcjum
1. O powołaniu i wyborze nowego Koordynatora Konsorcjum decyduje Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego.
2. Nowy Koordynator Konsorcjum może zostać wybrany wyłącznie spośród Członków
właściwego Konsorcjum.

IV.

Zasady i warunki przyjęcia nowego Członka Konsorcjum

§5
Zasady i warunki przyjęcia nowego Członka Konsorcjum
1. Koordynator Konsorcjum rekomenduje o ewentualne przyjęcie nowego Członka do
właściwego Konsorcjum.
2. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Konsorcjum składają wypełniony
wniosek (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami do Koordynatora
odpowiedniego Konsorcjum, które pełni funkcję sekretariatu.

3. Niewłaściwe wypełnienie wniosku (załącznik nr 1) spowoduje zwrócenie jego do
jednorazowego uzupełnienia w określonym terminie tj. siedmiu dni roboczych od dnia
otrzymania informacji o konieczności poprawy wniosku.
4. Koordynator
właściwego
Konsorcjum
przekazuje
wniosek
wraz
z
opinią/rekomendacją do Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu
Polityki Regionalnej.
5. Wnioski o przyjęcie nowych członków, należy złożyć nie częściej niż raz na kwartał
w terminie obejmującym ostatni miesiąc danego kwartału.
6. Listę wybranych Członków Konsorcjów na rzecz inteligentnych specjalizacji
akceptuje i przyjmuje (raz na kwartał) uchwałą Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego.
7. O decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zaakceptowania lub
odrzucenia listy kandydatów na nowych Członków Konsorcjów Koordynator
właściwego Konsorcjum zostanie poinformowany w formie pisemnej.
8. Ostateczną decyzję o przyjęciu nowych Członków Konsorcjów podejmuje Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego.
9. Od decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nie przysługuje odwołanie.

V.

Odwołanie i rezygnacja Członka Konsorcjum

§6
1. Odwołanie Członka Konsorcjum może być zaproponowane przez Koordynatora
Konsorcjum w przypadku gdy:
a) nie przestrzega on przyjętego Regulaminu,
b) przestał spełniać wymogi określone przez Konsorcjum,
c) nie wykazuje aktywności i dyscypliny współpracy poprzez np. nieobecność
w spotkaniach m.in. grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji.
d) nie podejmuje działań wypracowanych w ramach ustaleń np. spotkań Członków
Konsorcjów.
2. Propozycja odwołania wraz z uzasadnieniem zostaje przekazana przez Koordynatora
Konsorcjum w formie pisemnej, niezwłocznie po jej podjęciu do zaopiniowania przez
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia decyzji przez
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
3. Po otrzymaniu decyzji Członek Konsorcjum może się od niej odwołać w ciągu 7 dni
roboczych licząc od dnia jej otrzymania (odwołanie należy złożyć do Koordynatora
właściwego Konsorcjum).
4. Członek Konsorcjum może złożyć rezygnację w formie pisemnej do właściwego
Koordynatora Konsorcjum, który przekazuje tą informację do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
5. Rezygnacja z członkostwa następuje w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności
przez Członka Konsorcjum.
6. Wszyscy Członkowie przystępujący do Konsorcjum równocześnie akceptują przyjęty
Regulamin.

VI.

Postanowienia końcowe

§7
1. Wszystkie sprawy nieuregulowane przez niniejszy Regulamin będą rozpatrywane
każdorazowo z udziałem wszystkich Członków Konsorcjum na spotkaniach lub drogą
obiegową – internetowo.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia stosowną uchwałą przez Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego.
3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest następujący załącznik:
− Załącznik I: Wzór wniosku o przyznanie członkostwa w Konsorcjum na rzecz
rozwoju inteligentnej specjalizacji
− Załącznik II: Członkowie Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych
specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego

