Підхід смарт-спеціалізації був розроблений та запроваджений Європейським Союзом, як інструмент
регіональної політики. Він передбачає аргументоване визначення окремих стратегічних цілей та завдань
щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням
конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні.
В Україні смарт-спеціалізацію впроваджено у стратегічне планування розвитку регіону, що
закріплено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. №932 "Про затвердження Порядку
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" (із
змінами).
В області проводиться робота з підготовки окремої Програми смарт-спеціалізації
Кіровоградської області, як доповнення до Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027
роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від
12 березня 2020 року
№ 743.
Ключовою складовою розробки стратегії на засадах смарт-спеціалізації (RIS3, Research and
Innovation Strategies for Smart Specialisation) є процес підприємницького відкриття, який передбачає
залучення бізнес-спільноти для визначення найбільш перспективних сфер розвитку регіону.
Для того, щоб процес підприємницького відкриття пройшов максимально ефективно, запрошуємо
долучитися до нього активних представників бізнесу, вищої освіти, науки та громадськості, готових до
плідної роботи!
Отже якщо Ви:
 маєте досвід роботи у попередньо визначених галузях смарт-спеціалізації області:
 машинобудування (виробництво машин і устаткування загального призначення, а також їх
компонентів);
 сільське господарство та виробництво продуктів харчування (органічне виробництво);
 ІТ-технології, інформатизація та телекомунікація (ІКТ);
 галузі креативної індустрії
 розумієте специфіку зазначених галузей, маєте ідеї щодо їх подальшого розвитку на інноваційних
засадах;
 готові до активного, конструктивного діалогу
Переходьте за посиланням https://forms.gle/b9LsWmZWmhuqMsxk9
Заповнюйте анкету та ставайте частиною команди з впровадження смарт-спеціалізації в регіоні!
Заповнені анкети приймаються до 01 вересня 2021 року.
Чому участь у процесі підприємницького відкриття та впровадженні смарт-спеціалізації є
корисною для бізнесу?
 дозволяє знайти унікальні ніші для конкурентного розвитку бізнесу в майбутньому та спланувати
свій розвиток на 5 і 10 років;
 дає доступ до внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів;
 мотивує сконцентруватися на застосуванні інновацій в бізнесі та долучитися до ланцюгів доданої
вартості з країнами ЄС;
 відкриває нові ринки в ЄС і нові можливості для розвитку;
 допомагає владі ефективніше планувати свої пріоритети і ресурси для розвитку області, коли ці
інструменти будуть допомагати капіталізації бізнесу.
Що отримаємо в результаті?
Результатом плідної роботи команди стане Стратегія смарт-спеціалізації розвитку Кіровоградської
області, яка передбачатиме:
 єдине, узгоджене бачення розвитку відповідних галузей на нових, інноваційних засадах;
 чіткі пріоритети спільної діяльності усіх зацікавлених сторін;
 багаторічний план дій з конкретними інструментами підтримки для досягнення визначених
пріоритетів;
 систему моніторингу та механізми оцінювання, які дозволять оцінити ефективність та
результативність всього процесу.

