RDI2CluB – ŚWIĘTOKRZYSKIE
Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki – cele
funkcjonowania

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,
25 luty 2019 roku
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Działania wspierające badania, rozwój i innowacje na
terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów
i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej
biogospodarki
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Pomysł powstania Centrum
Powstanie Centrum jest jednym z założeń realizacji projektu RDI2CluB, w którym RCNT jest
jednym z partnerów.
Jednakże, RCNT wyszło z założenia, iż samo zawiązanie Centrum nie może opierać się jedynie na udziale RCNT w
projekcie. W skrócie, powstanie Centrum nie jest jedynie wypełnieniem zobowiązań projektowych, ale ma służyć
świętokrzyskim przedsiębiorcom.

Dlatego też, została podjęta decyzja, aby Centrum pełniło szerszą rolę - animatora działań związanych z
biogospodarką w regionie świętokrzyskim.

Na pierwszej edycji warsztatów, które odbyły się w RCNT we wrześniu 2018r., zawiązały się pierwsze pomysły na
funkcjonowanie Centrum jako gremium, które będzie miało realny wpływ na kształt dokumentów strategicznych
dla rozwoju regionu oraz samą nową perspektywę finansową UE w województwie w postaci nowego RPO.
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Pomysł powstania Centrum – RCNT i kto jeszcze?
RCNT posiada dogodną infrastrukturę do lokalizacji Centrum, jednakże…
… nie posiada wystarczającej zdolności pod kątem wiedzy, know-how, czy też doświadczenia, by móc samemu
kreować biogospodarkę jako potencjalnego lidera rozwoju gospodarczego regionu.

Dlatego też, do współpracy przy tworzeniu Centrum zostały zaproszone przez RCNT następujące osoby
gwarantujące odpowiedni poziom wiedzy, kompetencji i uprawnień:
 Biznes – Res Lab Sp. z o.o. – Właściciel: Pan Marek Szymczyk,
 Strona samorządowa – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Dyrektor: Pan Sławomir Neugebauer,
 Nauka – Pani dr hab. Anna Rabajczyk,
 Media – Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach – Dyrektor Oddziału: Pan Przemysław Predygier.
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Funkcjonowanie Centrum – Komitet Sterujący
Aby Centrum mogło realizować swoje działania, powstała potrzeba zawiązania struktury
zarządzania.
Zarządczą funkcję w Centrum pełni Komitet Sterujący składający się z osób zaproszonych do współpracy.

Głównymi zadaniami Komitetu Sterującego Centrum jest:
 opracowanie i aktualizacja listy Partnerów Centrum – (przedsiębiorcy, instytucje finansujące, IOB, NGO, samorządy),
 opracowanie rocznego budżetu dla prawidłowego funkcjonowania Centrum,
 opracowanie Rocznych Planów Działań (RPD) jako dokumentu strategicznego dla funkcjonowania Centrum,
związanego ze wzmacnianiem biogospodarki (szkolenia, warsztaty dla przedsiębiorców, udział w targach, eventach,
promocja w mediach),
 nadzór nad częścią administracyjną oraz funkcjonowaniem infrastruktury Centrum.
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Struktura funkcjonowania Centrum
Do obsługi administracyjnej Komitetu Sterującego służy Dział Projektów i Rozwoju RCNT.
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Uroczystość parafowania listu intencyjnego
W dniu 11 lutego 2019r. W siedzibie RCNT został podpisany list intencyjny inicjujący
funkcjonowanie Centrum.
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Cele funkcjonowania Centrum
Centrum ma ściśle określony nadrzędny cel swojego funkcjonowania.
Zadaniem Centrum jest, aby biogospodarka z określonymi rodzajami działalności gospodarczej stała się inteligentną
specjalizacją województwa świętokrzyskiego tzw. smart specialization.

Nowa perspektywa finansowa może nie dopuszczać tak szerokiego wachlarza inteligentnych specjalizacji (7) jak to miało
miejsce obecnie.

Dlatego też, Centrum będzie brało aktywny udział w konsultacjach dokumentów strategicznych takich jak:
•

Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020,

•

Strategia badań i innowacyjności (RIS3): Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa
świętokrzyskiego 2014-2020+,

czy też całkowicie nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Udział w tychże konsultacjach nie będzie ograniczony jedynie do obecności, ale będzie to aktywny lobbing.
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Cele funkcjonowania Centrum
Dlaczego istotnym jest ustanowienie biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji?
Biogospodarka to szeroki wachlarz rodzajów aktywności gospodarczej, począwszy od PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
(biomasa: pellety, stolarka okienna i drzwiowa, meble), BUDOWNICTWO (drewniane konstrukcje dla wznoszenia
budynków, zasobooszczędne materiały budowlane), idąc przez SEKTOR METALOWY (piece 5 klasy, eco design,

maszyny i urządzenia), SPOŻYWCZY (opakowania wydłużające okres przydatności do spożycia, produkcja żywności
niskoprzetworzonej), OZE (PV, pompy ciepła), kończąc na: TURYSTYCE ZDROWOTNEJ I PROZDROWOTNEJ (domy
spokojnej jesieni, uzdrowiska, spa i wellness).

Są to tylko przykłady…

Tylko od przedsiębiorców tak naprawdę będzie zależało, które branże prowadzonych przez Państwo działalności
gospodarczych staną się podkategoriami dla biogospodarki.
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Cele funkcjonowania Centrum
Dlaczego istotnym jest ustanowienie biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji?
Kolejnym celem Centrum jest stworzenie konsorcjum na rzecz rozwoju tego RIS.
Konsorcjum to będzie poniekąd wzorowane na obecnie istniejących konsorcjach na rzecz
rozwoju inteligentnych specjalizacji w ramach RPOWŚ 2014-2020.

W ramach naborów organizowanych w ramach Działania 1.2 przynależność do tych właśnie
konsorcjów skutkowała 3 dodatkowymi punktami na etapie oceny merytorycznej.

Należy zaobserwować, stały systematyczny wzrost członków tychże konsorcjów z każdym
następnym naborem dla tego Działania.
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Pozostałe cele funkcjonowania Centrum
Powstanie Centrum jest nakierunkowane na ustanowienie biogospodarki jednym z RIS,
ale i nie tylko…
Poza głównym celem jakie stawia przed sobą Centrum, jego Partnerzy (przedsiębiorcy, instytucje
finansujące, NGO, IOB) będą mogli korzystać z infrastruktury Centrum:
 sale konferencyjno – szkoleniowe dla organizowania własnych spotkań biznesowych,
 infrastruktura BIOBANKU,
 wynajem/dzierżawa /zakup terenów inwestycyjnych,
na bardziej preferencyjnych warunkach, jednakże z zachowaniem przepisów prawa dotyczących pomocy
publicznej.
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Pozostałe cele funkcjonowania Centrum
Powstanie Centrum jest nakierunkowane na ustanowienie biogospodarki jednym z RIS,
ale i nie tylko…
Centrum będzie organizowało spotkania dla przedsiębiorców. Jednym z tematów takich spotkań będą zewnętrzne źródła
finansowania inwestycji.

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem naborów w ramach RPOWŚ 2014-2020 -> http://www.2014-2020.rposwietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumentyregionalne/zapisz/9753-harmonogram-na-2019-r-efrr-i-efs-przyjety-w-dn-23-01-2019-r-uchwala-nr-169-2019-pdf/16/156
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 planuje w II kwartale 2019r. ogłosić trzy nabory w ramach Działania 2.5
Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
Jak tylko dokumentacja dla konkursów zostanie upubliczniona, Centrum zorganizuje spotkanie dla przedsiębiorców
poświęcone analizie tej dokumentacji, zwłaszcza regulaminów oraz kryteriów wyboru projektów.
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