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KRAJOWA INTELIGENTNA SPECJALIZACJA  
Dokument określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, (badań; rozwoju; innowacji) których 
rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie 
wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. 
Stanowią one priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020. 
Jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu 
o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.   
 
19 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów: zdrowe 
społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, 
surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy 
przemysłowe: 
 
ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 
3. Wytwarzanie produktów leczniczych 
BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-
drzewnego 
5. Żywność wysokiej jakości 
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska 
ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji energii 
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 
SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców 
naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz 
wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej 
zużycie 
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)  
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym 
nanoprocesy i nanoprodukty 
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 
18. Optoelektroniczne systemy i materiały 
19. Inteligentne technologie kreacyjne 
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REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE 
Każde z województw wybrało swoje własne specjalizacje. Wiąże się to z indywidualnością 
regionów. Wybrano te, które są dla danego obszaru najbardziej dopasowane i które mają 
największy potencjał rozwoju. 
 

 Dolnośląskie 
przemysł chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, elektryczny, wydobywczy, informatyczny, nauki 
medyczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, a także komunikacja, 
 

 Lubuskie 
zielona gospodarka (technologie środowiskowe, usługi środowiskowe, biogospodarka, branże wspomagające), 
zdrowie i jakość (technologie medyczne, usługi medyczne, regionalne produkty, wyspecjalizowane formy 
turystyki, zdrowa żywność,  innowacyjny (nowoczesny) przemysł (tradycyjny) – przemysł metalowy, 
motoryzacyjny, meblarski, drzewny, papierniczy, wydobywczy), współpraca i kooperacja biznesowa – ICT 
(teleinformatyka), klastry, działalność B+R, usługi doradcze i konsultingowe, 
 

 Lubelskie 
głównie biogospodarka, usługi medyczne i prozdrowotne, informatyka i automatyka oraz energetyka 
niskoemisyjna (w tym OZE), 
 

 Łódzkie  
nowoczesny przemysł włókienniczy i mody oraz wzornictwo, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, 
farmacja, kosmetyki, turystyka zdrowotna, energetyka (w tym OZE), innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo 
rolno-spożywcze, informatyka, telekomunikacja, mechatronika, biotechnologia, technologia informacyjno-
komunikacyjna, ICT, multimedia, zdrowa żywność, 
 

 Kujawsko – pomorskie 
ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa  żywność, medycyna i turystyka zdrowotna,  przemysł maszynowy, 
przemysły kreatywne,  logistyka i inżynieria wodna i lądowa,  tworzywa sztuczne, 
 

 Małopolskie 
life science, multimedia, ICT (teleinformatyka), chemia, biogospodarka, energetyka – energia zrównoważona (w 
tym OZE), 
 

 Mazowieckie 
bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, a także wysoka jakość 
życia, 
 

 Opolskie 
technologie chemiczne, budownictwo i drewno, przemysł maszynowy i metalowy, przemysł energetyczny (w 
tym OZE), technologia rolno-spożywcza, zdrowa żywność, 
 

 Podkarpackie 
lotnictwo i kosmonautyka, wysoka jakość życia, ICT (teleinformatyka), informatyka, telekomunikacja. 
 

 Podlaskie 
przemysł zielony, biogospodarka, specjalizacja na rynku wschodnim – brama  na Wschód, 
 

 Pomorskie 
technologia informacyjna i komunikacyjna, energetyka, logistyka inżynieria wodna i lądowa, turystyka, usługi 
biznesowe, branża farmaceutyczna i kosmetyczna, biotechnologia, przemysły kreatywne i technologia off-
shore, zdrowa żywność, 
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 Śląskie 
energetyka (w tym OZE), medycyna i turystyka zdrowotna, ICT (teleinformatyka), multimedia, 
 

 Świętokrzyskie 
przemysł odlewniczo-metalowy, maszynowy, budownictwo, turystyka prozdrowotna, zdrowa żywność, 
technologia informacyjno-komunikacyjna, a także efektywne wykorzystanie energii, 
 

 Warmińsko-mazurskie 
ekonomia wody, przemysł drzewny i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, 
 

 Wielkopolskie 
Biosurowce, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra – to obszary wynikające z tradycyjnych specjalizacji 
gospodarczych Wielkopolski i posiadające potencjał modernizacji i unowocześnienia dzięki stykowi ze 
specjalizacją naukową regionu, 2.Rozwój oparty na ICT i Wyspecjalizowane procesy logistyczne, 3. Nowoczesne 
technologie medyczne, ICT, multimedia, produkcja żywności, 

 

 Zachodniopomorskie 
biogospodarka, działalność morska, logistyka i inżynieria wodna, przemysł maszynowo-metalowy, przemysły 
kreatywne, branża ICT, turystyka i medycyna-zdrowie, usługi dla biznesu. 

 


