


Specjalizacje to obszary gospodarki, które opierają się na
wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych regionu oraz
zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.

CZYM SĄ INTELIGENTNE SPECJALIZACJE?

Przedsiębiorca, chcący pozostawać konkurencyjny musi
szukać przewag opartych na swoim potencjale rozwojowym.
Musi zdefiniować atuty swojej firmy i na ich bazie budować
przewagę konkurencyjną.





















https://specjalizacje.wzp.pl



PRZETWÓRSTWO NATURALNE 
NOWEJ GENERACJI

Szerokie spektrum dziedzin opartych na zasobach biologicznych
związanych z przemysłem spożywczym (m.in. zdrowej żywności i jej
suplementacji), przetwórstwem drewna, rolnictwem, leśnictwem,
łowiectwem, rybołówstwem, hodowlą zwierząt oraz branżąmeblarską.



22% 
obszary prawnie 

chronione o wyjątkowych 
walorach przyrodniczych

49% 
powierzchni regionu 

stanowią duże obszary 
wiejskie i leśne

3.
największy w kraju 
eksporter branży 
rolno-spożywczej



WSKAŹNIK KONCENTRACJI LQ



NIEBIESKA GOSPODARKA 
I ZIELONY TRANSPORT

Obejmuje dziedziny związane z morzem oraz transportem
zintegrowanym, w tym intermodalnym ‐ żegluga śródlądowa
i morska, energia odnawialna, przemysł stoczniowy
i offshore, usługi portowe oraz gałęzie współtworzące
nowoczesny łańcuch operacji zapewniających sprawny
przepływ ludzi i towarów.



Pomorze Zachodnie
– łączymy ze światem –





INTELIGENTNE METODY 
WYTWARZANIA 
WYROBÓW I MASZYN

Związana jest szczególnie z przetwórstwem metalowym,
przemysłem metalurgicznym, maszynowym, precyzyjnym,
środków transportu oraz elektrotechnicznym i elektronicznym.



Pomorze Zachodnie
– region z przemysłowymi ambicjami –

10%
wartości całej 
produkcji

Unii Europejskiej





TURYSTYKA I JAKOŚĆ 
ŻYCIA

Działa w oparciu o szczególne walory przyrodnicze regionu, skupia
wokół siebie firmy z sektora turystycznego oraz branż
towarzyszących. Posiada silne powiązania z obszarami odnoszącymi
się do rozwoju kultury, sportu, ochrony środowiska, rolnictwa,
transportu, zdrowia i rehabilitacji.



180 km 
piaszczystych plaż oraz ponad 

3 000 pięknych jezior

144 tys. 
miejsc noclegowych 

i ponad 2,5 mln turystów (2021) 

1 850 h
słońca w ciągu roku

No. 1
Pomorze Zachodnie jest 
najczęściej  wybieraną na 
wypoczynek destynacją w kraju.





TECHNOLOGIE 
I USŁUGI PRZYSZŁOŚCI

Obejmuje dziedziny związane z wdrażaniem innowacji
cyfrowych, kreatywnych rozwiązań i technologii oraz badań
naukowych.



Pomorze Zachodnie 
– stąd lepiej widać przyszłość –





PRODUKTY CHEMICZNE 
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

Zakres działalności obejmuje m.in. segment paliwowy, produkcję
chemikaliów, wyrobów chemicznych, chemii budowlanej,
gumowych, z tworzyw sztucznych (polimerowych), a także
środków ochrony roślin, leków, środków farmaceutycznych,
kosmetyków, opakowań (w tym biodegradowalnych), nawozów
(w tym nawozów organicznych i organiczno‐mineralnych),
odzieży, tekstyliów oraz farb i lakierów.



6,5 mld PLN
w regionie realizowana jest 

największa inwestycja w historii 
polskiej branży chemicznej

33%
przychodów firm 

z branży opakowaniowej 
pochodzi z eksportu 

Inicjatywy badawcze 
skupione wokół 

opakowań 
zrównoważonych







innowacje@wzp.pl 

6 czerwca 2022 r. 

specjalizacje.wzp.pl



pl. Hołdu Pruskiego 9 
70-550 Szczecin

innowacje@wzp.pl www.wzp.pl

Pomorze Zachodnie otwarte na biznes

+48 91 432 96 96
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



Inteligentne specjalizacje 
w projekcie programu

Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego

2021-2027



 budżet w wysokości 1 miliarda 611 milionów euro
 1,2 miliarda euro na inwestycje (EFRR) 

i 400 milionów euro na działania miękkie (EFS+)

 7 priorytetów obejmujących 5 europejskich Celów Polityki 
 + 2 priorytety dotyczące Pomocy Technicznej

 realizacja w latach 2022 – 2029  

nowy program regionalny
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027



 EFRR: 1 207 295 448 EUR
 EFS+: 403 913 949 EUR

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
Alokacja w podziale na priorytety / Cele Polityki UE



Cele szczegółowe:

(i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych 
i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

 49,4 mln EUR

(iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP 
oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, 

w tym poprzez inwestycje produkcyjne
 140 mln EUR

Priorytet 1. FE na rzecz 
przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

226,4 mln EUR



Priorytet 1. FE na rzecz 
przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cel szczegółowy (i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych 
oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Zakres interwencji w relacji do Inteligentnych Specjalizacji

 wsparcie skoncentrowane na Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza Zachodniego
 ok. 10% alokacji celu szczegółowego (i) przeznaczone na projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw 

działających poza Inteligentnymi Specjalizacjami

Główne typy projektów

 projekty B+R przedsiębiorstw (w tym we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi)
 inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R
 stworzenie przyjaznego innowacjom otoczenia gospodarczego i społecznego, w tym:

 upowszechnianie działalności B+R+I
 zwiększenie podaży rozwiązań B+R poprzez granty dla interdyscyplinarnych zespołów naukowych
 rozwój współpracy w zakresie innowacji między przedsiębiorstwami, sektorem nauki, partnerami 

społecznymi i gospodarczymi oraz podmiotami sektora publicznego
 wsparcie potencjału klastrów zalążkowych i wzrostowych regionalnych na wprowadzanie nowych usług



Priorytet 1. FE na rzecz 
przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cel szczegółowy (iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP 
oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Zakres interwencji w relacji do Inteligentnych Specjalizacji

 inwestycje przedsiębiorstw wspierane przede wszystkim poprzez instrumenty finansowe 
– preferencyjne warunki (np. poprzez umorzenie części kapitału) 
dla przedsiębiorstw działających w obszarze Inteligentnych Specjalizacji

Główne typy projektów

 inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw
 inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW
 wsparcie tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw
 wsparcie JST w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i obsługi inwestora
 internacjonalizacja przedsiębiorstw, promocja eksportu i przedsiębiorczości
 przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw 

(w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB)



Priorytet 5. FE na rzecz 
przyjaznego mieszkankom 

i mieszkańcom Pomorza Zachodniego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

205 mln EUR

Cel szczegółowy:

(ii) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających 
włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się 

przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, 
w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia 

i szkolenia na odległość oraz online
 25 mln EUR



Cel szczegółowy (ii) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 
społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie 
poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 
odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Zakres interwencji w relacji do Inteligentnych Specjalizacji

 wsparcie infrastruktury uczelni z uwzględnieniem preferencji 
dla branż o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym, 
identyfikowanych w dokumentach strategicznych lub definiujących Inteligentne Specjalizacje

KE w toku roboczych konsultacji kwestionuje zasadność wspierania uczelni w Priorytecie 5

Priorytet 5. FE na rzecz 
przyjaznego mieszkankom 

i mieszkańcom Pomorza Zachodniego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Priorytet 6. FE na rzecz 
aktywnego Pomorza Zachodniego

Europejski Fundusz Społeczny+ 

387,6 mln EUR

Cele szczegółowe:

(d) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia 

się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, 
które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia

 54,4 mln EUR

(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, 

w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe 

kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie 
się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich 

i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 65 mln EUR



Priorytet 6. FE na rzecz 
aktywnego Pomorza Zachodniego

Europejski Fundusz Społeczny+

Cel szczegółowy (d) Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 
do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się 
oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, 
które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia

Zakres interwencji w relacji do Inteligentnych Specjalizacji

 wsparcie projektów komplementarnych z interwencją w Priorytecie 1. w zakresie Inteligentnych 
Specjalizacji, nowoczesnych technologii, transformacji przemysłowej, w obszarze zielonych technologii



Priorytet 6. FE na rzecz 
aktywnego Pomorza Zachodniego

Europejski Fundusz Społeczny+

Cel szczegółowy (f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia 
i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu 
do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, 
a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 
edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres interwencji w relacji do Inteligentnych Specjalizacji

 szczególne wsparcie profili zawodowych, kształcących w zawodach powiązanych 
z Inteligentnymi Specjalizacjami



Priorytet 7. FE na rzecz 
partnerskiego Pomorza Zachodniego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

151 mln EUR

Cel szczegółowy:

(i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego 

i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 
zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

 151 mln EUR



Priorytet 7. FE na rzecz 
partnerskiego Pomorza Zachodniego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cel szczegółowy (i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, 
dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa 
na obszarach miejskich

Zakres interwencji w relacji do Inteligentnych Specjalizacji

 wsparcie inwestycji w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, 
 wyposażenie pracowni/ warsztatów w urządzenia i sprzęt niezbędny do kształcenia, 
 wyposażenie/ doposażenie warsztatów/ pracowni kształcenia praktycznego 

w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z Inteligentnymi Specjalizacjami




