
 
 

 

 

RATIO  
Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych 

Resume informacji o projekcie 
 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji od ubiegłego roku realizuje w ramach 
Programu UE INTERREG EUROPA międzynarodowy projekt poświęcony rozwojowi i promocji innowacji 
na terenach wiejskich pn. Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych 

(RATIO). Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 organizacji reprezentujących oprócz Małopolski regiony 
w: Hiszpanii (lider), Niemczech, Czechach, Łotwie, Estonii, Portugalii, Włoszech i Irlandii 

CEL: 

Projekt ukierunkowany jest na wypracowanie propozycji rozwiązań, które mogą wzbogacić system 
zarządzania wdrażaniem innowacji i wzmacniania kultury innowacji na terenach wiejskich. 
 
 

PRACE NAD MAŁOPOLSKIM PLANEM DZIAŁANIA DLA ROZWOJU INNOWACJI NA TERENACH WIEJSKICH: 
Poszukiwanie nowych rozwiązań dla rozwoju ekosystemu innowacji na terenach wiejskich prowadzone są 
metodą partycypacyjno-ekspercką. Zatem oprócz pracy ekspertów FRDL MISTiA kluczowe jest 
zaangażowanie kluczowych interesariuszy rozwoju innowacji na terenach wiejskich, w tym 
Województwa Małopolskiego samorządu lokalnego oraz organizacji działających lokalnie. 
 
EFEKT DO KTÓREGO ZMIERZAMY: 

Określanie kierunków zmian w polityce lokalnej i regionalnej, jest istotą działań projektowych na tym etapie. 
Zostaną one  zaprezentowane w Małopolskim Planie Działania na rzecz rozwoju innowacji na terenach 
wiejskich, tworzonym przy istotnym zaangażowaniu interesariuszy. Plan ten: 
 stanie się przyczynkiem do zmian w Regionalnej Strategii Innowacji (RSI), jako  narzędzia polityki 

Województwa Małopolskiego, mającego na celu stymulowanie rozwoju innowacji poprzez szereg 
kompleksowych działań. 
W konsekwencji przyczyni się też do zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2010. 

 stanowić będzie zestaw rekomendacji dla samorządów lokalnych zmierzających do stwarzana warunków 
dla uruchomienia potencjału innowacyjnego na swoim terenie. 

 
W NASZYCH DZIAŁANIACH ISTOTNA JEST: 

 WYMIANA WIEDZY 
 Kluczową rolę w pracach nad projektem odgrywa Małopolska Rada Interesariuszy projektu, 

która skupia m.in. przedstawicieli regionu, samorządowców, badaczy i przedsiębiorców. Spotkania Rady 
służą wymianie doświadczeń i wiedzy oraz dyskusji na temat kierunków i sposobów rozwoju 
innowacji na terenach wiejskich w Małopolsce 

 spotkania partnerów projektu RATIO, które służą wymianie wiedzy pomiędzy regionami partnerskimi. 
 20 LOKALNYCH WARSZTATÓW realizowanych w miesiącach październiku i listopadzie, na terenie 

18 powiatów małopolski podczas których interesariusze rozwoju innowacji na terenach wiejskich, będą 
mogli wspólnie poszukiwać rozwiązań adekwatnych dla terenów wiejskich. 
Istotnym w tym kontekście jest to, iż planowana KONFERENCJA (27.09.2017)  stanowi zapowiedź 
i przygotowanie do ok. 20 lokalnych warsztatów (jako lokalnych spotkań partycypacyjnych 
z interesariuszami procesu) planowanych w każdym z powiatów Małopolski, które będą stanowić 
przestrzeń do poszukiwań nowych rozwiązań, narzędzi i instrumentów polityki (jako części planu 
działania/ action planu), mogących przyczynić się do rozwoju innowacji na terenach wiejskich. 

 BADANIA, ANALIZY I OPRACOWANIA EKSPERCKIE, mające na celu formułowanie kluczowych wniosków - 
treści planu działania. 

 KONSULTACJE opracowanego planu działania 



 

 
 

 

 
 

WYZWANIA PROJEKTU RATIO - DLACZEGO POTRZEBNA JEST ZMIANA? 

Ponad 92% małopolskich gmin to gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, a przeszło połowa Małopolan mieszka 
na wsi. Usługi świadczone przez małopolskie przedsiębiorstwa z terenów wiejskich mogą i powinny stanowić 
ważną siłę rozwojową dla obszarów  Małopolski poza Krakowskim Obszarem Metropolitalnym 
W obecnym kontekście europejskim, MŚP położone Z DALA OD OBSZARÓW MIEJSKICH, stają przed 
wyzwaniem dotyczącym ich rozwoju, lub wręcz przetrwania. POPRAWA ICH POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO 
JEST NIEZBĘDNA DO PROMOWANIA REGIONALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PRZECIWDZIAŁANIA 
ODPŁYWOWI LUDNOŚCI Z OBSZARÓW WIEJSKICH. Pomoc MŚP zlokalizowanym na terenach wiejskich, we 
wzmacnianiu swojej pozycji w celu pokonania barier dla ich wzrostu i konkurencyjności, jest wyzwaniem dla 
regionalnych polityk innowacyjnych. Wspomniane bariery to izolacja geograficzna (z dala od terenów miejskich 
i zaludnionych), braki w infrastrukturze, ograniczone możliwości współpracy oraz znaczące braki w wiedzy z 
zakresu ICT. 
W "Programie Strategicznym Regionalna Strategia Innowacji Województwie Małopolskim 2014-2020", pomimo 
zauważalnego potencjału przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, zaplanowane działania są 
wysoce niewystarczające. 
Uruchomienie potencjału innowacyjnego na obszarach wiejskich wymaga odmiennego podejścia, aniżeli 
w miastach i na obszarach metropolitalnych, zarówno:  
 na poziomie polityki regionalnej, 
 jak i większej aktywności i zaangażowania samorządów lokalnych. 
Dlatego też, FRDL MISTiA, przy wsparciu i zaangażowaniu  Województwa, przystąpił do prac w ramach 
projektu RATIO w poszukiwaniu trafnych rozwiązań dla wykorzystania potencjału mieszkańców z całej 
Małopolski. 


