WYKAZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

1) INTELIGENTNE SPECJALIZACJE OPARTE NA WARTOŚCIACH:
IS oparte na wartościach to obszary charakteryzujące się pełną dojrzałością zaobserwowaną w
regionie. W ramach tych obszarów możliwe jest jasne sprecyzowanie konkretnych zasobów
gospodarczych i naukowych, wartości, zakresu celów i efektów jakie mogą zostać osiągnięte w danej
dziedzinie.
1. Zdrowa i bezpieczna żywność – skupiająca się na innowacyjnej produkcji, przetwórstwie żywności,
jak i innowacyjnych opakowaniach, metodach certyfikacji/kontroli jakości, oraz nowoczesnej i
skonkretyzowanej edukacji konsumenckiej.
Idea specjalizacji w dziedzinie najlepszej bezpiecznej żywności wynika z funkcjonowania przestrzennoczasowego układu, ukształtowanego jako system „od pola do stołu” wraz ze wszystkimi powiązanymi
aspektami produkcyjnymi i usługowymi. Bezpieczeństwo żywności odnosi się do łańcucha
żywnościowego, rozumianego jako sekwencja rozmaitych etapów i procesów zachodzących w
produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu, postępowaniu z żywnością oraz jej
składnikami, począwszy od produkcji pierwotnej, aż do finalnej konsumpcji. To również ogół
kształtowanych warunków i podejmowanych działań na wszystkich etapach produkcji i obrotu
żywnością w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia człowieka. Specjalizacja obejmuje również
branże powiązane, takie jak: produkcja nawozów i opakowań oraz procesy logistyczne (np. dystrybucja,
magazynowanie).
2. Zdrowie i turystyka zdrowotna – skupiająca się na innowacyjnej i spersonalizowanej diagnostyce i
szerokim wachlarzu opieki i profilaktyki, również poprzez zaawansowaną i nowoczesną turystykę
(rehabilitacja, sanatoria, rekreacja etc.).
Specjalizacja bazuje na silnym potencjale naukowym w obszarze nauk medycznych oraz zasobach,
doświadczeniu i infrastrukturze, w zakresie lecznictwa sanatoryjnego, szpitalnego, usług medycznych i
rehabilitacyjnych, które mogą być wspierane przez psychologię i odwołuje się do obecnych w
województwie zasobów, doświadczeń i infrastruktury, ściśle związanych z przedmiotem specjalizacji,
których dalszy rozwój i wykorzystanie stanowić może jeden z filarów proinnowacyjnego rozwoju
regionu.
3. Zaawansowane materiały i narzędzia – specjalizacja przede wszystkim skupia się na innowacyjnych
materiałach i tworzywach, które są wykorzystywane do nowatorskiej produkcji przedmiotów
(maszyny, narzędzia, opakowania etc.).
Specjalizacja w dziedzinie produkcji narzędzi i wyrobów z tworzyw sztucznych bazuje na znacznej
liczbie firm MŚP specjalizujących się w produkcji komponentów chemicznych, narzędzi do produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych i metali oraz produkcji wyrobów finalnych z tworzyw sztucznych.
Dziedzina producentów narzędzi i wyrobów z tworzyw sztucznych skupia małe i średnie

przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużą elastycznością i wysoką konkurencyjnością. W obszarze
produkcji komponentów działają duże koncerny chemiczne o szerokim asortymencie produktowym i
znacznej mocy produkcyjnej.
4. Transport i mobilność – w przypadku tej IS, jej dojrzałość została sprecyzowana jako potencjał
możliwy do wykorzystywania w procesach przemieszczenia się, sprawnej komunikacji i wykorzystania
do tego zasobów jakie posiada region (szlaki wodne, lądowe, potencjał produkcyjny urządzeń
transportowych).
Radykalny rozwój funkcji gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem szlaków transportu
lądowego i wodnego (żeglugi śródlądowej), logistyki, działalności gospodarczej w dziedzinie transportu
i handlu. Specjalizacja bazuje na potencjale regionu wynikającym z waloru położenia oraz posiadanych
zasobów naturalnych o przeznaczeniu logistyczno-transportowym – szlaki wodne, a także wynikającym
z ukształtowanego i rozwijanego układu i infrastruktury na potrzeby transportu lądowego – szlaki
lądowe. Produkcja urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz z produkcją części i podzespołów
oraz produkcją automatyki przemysłowej. Dziedzina urządzeń transportowych i automatyki
przemysłowej bazuje na długoletniej tradycji regionu w dziedzinie wytwarzania części
samochodowych, naprawy urządzeń transportowych kolejowych i drogowych, wytwarzania układów
pomiarowych i łącznikowych, a także istniejącemu zapleczu naukowemu w zakresie mechaniki,
budowy maszyn i pojazdów oraz automatyki przemysłowej.
5. Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne – podstawą do ukształtowania się tej IS jest ogromny
zasób regionu jakim jest „żywe laboratorium”, które samo w sobie stanowi wielki potencjał do rozwoju
innowacyjnych i nowatorskich metod, technik i technologii konserwatorskich, prezentacji zasobów,
ochrony. Ponadto, zauważono, że region to również płynnie rozwijający się obszar designu
(przemysłowy, użytkowy, kulturowy,) jak i branż kreatywnych (m.in. gry).
Wykorzystanie walorów regionalnych w dziedzinie kultury i sztuki, jako czynników rozwoju i
kształtowania proinnowacyjnych postaw społeczeństwa. Rozwój przemysłów kreatywnych, opartych
na zasobach kapitału intelektualnego, potencjału kulturowego oraz sztuce. Badania służące
wypracowaniu i stosowaniu technik i technologii konserwacji zabytków, opartych o najnowsze
osiągnięcia nauki (fizyki, chemii i innych nauk). Rozwój i kształtowanie postaw proinnowacyjnych całej
społeczności regionu. Dynamiczny rozwój działalności twórczych, kreatywności związanej z
efektywnym wykorzystaniem regionalnych zasobów kultury, sztuki i dziedzictwa historycznego i ich
komercjalizacji.
2) INTELIGENTNE SPECJALIZACJE OPARTE NA TECHNOLOGIACH REALIZUJĄCYCH INTELIGENTNE
SPECJALIZACJE OPARTE NA WARTOŚCIACH (HORYZONTALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE).
Rozwiązania będące w zakresie poniższych inteligentnych specjalizacji znajdują swoje zastosowanie w
każdej z opartych na wartościach inteligentnych specjalizacjach. Pełnią one bardzo istotne role w
dopełnieniu i funkcjonalnej realizacji założeń IS opartych na wartościach. Ukształtowanie się IS
horyzontalnych ma kluczowe znaczenie w procesie oddziaływania stanu końcowego (wyjściowego,
pożądanego) danej IS i jej wartości, na obecny stan (wejściowy, początkowy). IS horyzontalna ma za
zadanie podtrzymywać, uzupełniać i wspierać główną wartość IS. Dzięki temu, że IS opartą na
wartościach może „wspierać” jedna, dwie lub wszystkie razem z IS horyzontalnych, możemy otrzymać
efekt inteligentnego sprzężenia/łączenia się wszystkich IS.

1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Bazuje na wiedzy i rezultatach badań w obszarze informatyki, multimediów, programowania i
przetwarzania informacji, wymaganiach sformułowanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, bogatym
zapleczu naukowym, a także stale rozwijającym się potencjale gospodarczym w tym obszarze. ICT ma
za zadanie wspieranie oraz uzupełnianie o nowatorskie rozwiązania, każdą z IS opartych na wartościach
m.in. poprzez: budowę aplikacji, systemów IT i wysoko zaawansowanych oprogramowań, dostarczanie
produktów multimedialnych, przetwarzanie informacji oraz świadczenie usług ICT w oparciu o internet
nowej generacji.
Budowa aplikacji, systemów IT i wysoko zaawansowanego oprogramowania, dostarczanie produktów
multimedialnych, przetwarzanie informacji oraz świadczenie usług ICT w oparciu o Internet nowej
generacji. Specjalizacja w dziedzinie przetwarzania informacji, programowania, usług ICT bazuje na
wiedzy i doświadczeniu w zakresie kształcenia w obszarze informatyki, programowania i przetwarzania
informacji oraz wymaganiach określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Potencjał rozwojowy
bazuje na wiedzy i rezultatach badań w obszarze informatyki, multimediów, programowania i
przetwarzania informacji, wymaganiach sformułowanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, a także
stale rozwijającym się potencjale gospodarczym w tym obszarze.
2. Ekoinnowacje
Potencjał wspiera IS regionu poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji pozwalających obniżyć
energochłonność, materiałochłonność oraz poziom szkodliwych emisji procesów i produktów we
wszystkich obszarach IS. Potencjał wspiera nowe modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym,
wykorzystujące technologie obniżające produkcje odpadów, jak też dążące do bardziej efektywnego
wykorzystywania i gospodarowania odpadami. Potencjał obejmuje również wprowadzanie
innowacyjnych urządzeń i technologii do produkcji energii odnawialnej z wykorzystaniem zasobów
naturalnych (np. energia słoneczna, wiatrowa, wodna). Ważnym aspektem potencjału jest ocena
wpływu innowacyjnych rozwiązań na środowisko naturalne i zdrowie, przy jednoczesnym oszacowaniu
skutków ekonomicznych, a także wpływu na turystykę, jakość życia mieszkańców i produkcję żywności.
Ekoinnowacyjna specjalizacja obejmuje także zastosowanie osiągnięć nauki i prac badawczorozwojowych w szeregu obszarów szczegółowych, wzmacniających rozwój konkurencyjnych i
innowacyjnych produktów i usług w regionalnym sektorze przedsiębiorstw. Zaplecze naukowe obszaru
stanowią zespoły naukowe z zakresu chemii, fizyki, biologii, geologii, medycyny oraz rolnictwa i
biotechnologii.
3. Automatyka przemysłowa
Dziedzina automatyki przemysłowej bazuje na istniejącym potencjale i długoletniej tradycji regionu w
dziedzinie wytwarzania części maszyn, naprawy urządzeń, wytwarzania układów pomiarowych i
łącznikowych oraz czujników, a także istniejącemu zapleczu naukowemu w zakresie mechaniki i
budowy maszyn i automatyki przemysłowej. Celem potencjału jest wspieranie i uzupełnianie wszelkich
działań służących do efektywnej pracy i realizacji każdej z IS opartej na wartościach, m.in. poprzez
stosowanie automatyki w procesach produkcji.
Dziedzina automatyki przemysłowej bazuje na długoletniej tradycji regionu w dziedzinie wytwarzania
części samochodowych, naprawy urządzeń transportowych kolejowych i drogowych, wytwarzania
układów pomiarowych i łącznikowych, a także istniejącemu zapleczu naukowemu w zakresie
mechaniki, budowy maszyn i pojazdów oraz automatyki przemysłowej.

3) INNE – PRZEDSIĘBIORCZE ODKRYWANIE
Obszar „inne” zakłada „przedsiębiorcze odkrywanie”, czyli trwałe i aktywne zaangażowanie
przedsiębiorców w tworzenie regionalnej polityki innowacyjnej. Oznacza to, że lokalna gospodarka
winna dostarczać informację zwrotną na temat procesów ją kształtujących oraz określać swoje
potrzeby, co dobrze wpisze się w wizję inteligentnej specjalizacji jako dziedziny kreatywnej i otwartej
na zmiany. Ważne jest, aby podejmowane działania w tym obszarze charakteryzowały się wysoką
jakością, użytecznością naukową i gospodarczą. Kategoria „inne” będzie przedmiotem odrębnych
uzgodnień w ramach prac Instytucji Zarządzającej RPO. Samorząd Województwa planuje wydzielić na
projekty w kategorii „inne” odrębną alokację. Wówczas sprecyzowane zostaną szczegółowe wytyczne
przez IZ RPO. Zarząd Województwa planuje podjęcie tych działań w toku monitorowania IS, co wraz z
ewaluacją RSI WK-P jest konieczne w celu „odkrywania” kolejnych potencjałów rozwojowych i
inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
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