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Przebieg wyłonienia inteligentnych specjalizacji

Wyłonienie specjalizacji

Wnioski z przeprowadzonych badań przyczyniły się do zarekomendowania Zarządowi Województwa Lubuskiego
wyboru podejścia sektorowego.

Czym są „Inteligentne specjalizacje”?

Inteligentne specjalizacje to jasno sprecyzowana wizja rozwoju, wykorzystanie istniejącego poten-
cjału regionu i konsekwentna realizacja obranej strategii. Inteligentne specjalizacje są to obszary 
o największym potencjale rozwoju, zakotwiczone w regionie oraz innowacyjne. Czyli takie, w które 
warto inwestować. Ich celem jest budowa konkurencyjnej gospodarki. Służyć ma temu rozwój po-
tencjału badawczego i innowacyjnego, ukierunkowanego na rozwój przedsiębiorstw, uczelni, kapi-
tału społecznego, jednostek naukowych, infrastruktury badawczo-rozwojowej a także innowacje 
społeczne. 



Rekomendacja Zarządu Województwa Lubuskiego

Specjalizacja ta zawiera następujące elementy: 
- Technologie środowiskowe. 
- Wysoko zaawansowane usługi środowiskowe, komplementarne 
   w stosunku do obszaru technologicznego, obejmujące przede wszy-
   stkim usługi laboratoryjne oraz projektowe. 
- Biogospodarkę, obejmującą wszystkie sektory i związane z nimi usługi,

   które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne 
   w różnej formie. 
- Inne branże wspomagające, takie jak: sektor ICT, przemysł metalowy 
   świadczący usługi dla obszaru technologii i usług środowiskowych,
   procesy logistyczne.  

Specjalizacja odnosząca się do przemysłów tradycyjnych obejmuje 
rozwój funkcjonującego w regionie potencjału: 
- Przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego obecnie kluczową branżę 
  dla województwa lubuskiego. 
- Przemysłu metalowego, obejmującego przedsiębiorstwa produkują-
  ce maszyny, urządzenia, zespoły i części metalowe oraz konstrukcje 
  i wyroby spawane – obszar oceniony jako obecna kluczowa branża 
  dla województwa lubuskiego. 
- Przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego – stanowiących 
  ważne branże przemysłowe województwa lubuskiego. 
- Przemysłu wydobywczego – potencjał zidentyfikowany jako obszar 
  strategiczny dla województwa lubuskiego, dający szansę na rozwój 
  w przyszłości.  



Kontakt
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

tel. 68 45 65 546, 68 45 65 289
sekretariat.dr@lubuskie.pl  

Ostatnia, czwarta propozycja specjalizacji wyznacza kierunek 
wspomagający poprzez współdziałanie dla innych dziedzin. 
Niemniej jednak będzie się ona rozwijać jako samodzielny obszar 
także w wyniku postępu pozostałych zidentyfikowanych specjali-
zacji. Ponadto będzie płaszczyzną rozwoju nowych obszarów 
specjalizacji regionu, cechując się znaczną otwartością. Szczególną 
rolę w ramach tej specjalizacji pełnić będzie sektor ICT, dynamicznie 
rozwijający się w województwie lubuskim, będący ogniwem łączą-
cym wszystkie identyfikowane na terenie regionu sektory gospo-
darcze. Pozwoli to na kooperację i udział sektora ICT we wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań przemysłowych, społecznych, zarządczych 
i biznesowych oraz zastosowanie ICT w edukacji. 

Specjalizacja ta obejmuje: 
- Rozwój metod leczenia na bazie technologii medycznych oraz 
  aparatury medycznej. 
- Wysoko zaawansowane usługi medyczne obejmujące przede wszy-
  stkim profilaktykę i rehabilitację. 
- Turystykę zdrowotną połączoną z innymi działaniami takimi, jak: 
  sport, rekreacja i wypoczynek. 
- Zdrową, bezpieczną żywność (również produkty regionalne) 
  od wytwarzania poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku 
  regionalnym, krajowym i rynkach zagranicznych (eksport). 
- Specjalizacja ta obejmuje również branże powiązane takie, jak: 
  sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. dystrybucja
  i magazynowanie itp.). 


