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Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Inteligentne specjalizacje

„strategia jest otwarta na idee przyczyniające się do budowania
specyficznych przewag regionu, w szczególności w oparciu o jego
potencjał wewnętrzny (…) Wyzwania współczesnej gospodarki
wymagają, aby proces identyfikacji specjalizacji regionalnych
miał charakter ciągły i był prowadzony w modelu pełnej
partycypacji ze strony partnerów społeczno-gospodarczych. W
związku z powyższym, w oparciu o system realizacji strategii,
zostanie wypracowany mechanizm identyfikacji i weryfikacji
inteligentnych specjalizacji, który będzie integralną częścią
dokumentówwdrożeniowych Strategii” (str. 40)
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Wizja województwa w roku 2030 - Podlaskie jest: 

Zielone - Podlaskie jako „zielona kraina”, percepcja 
unikalności i wyjątkowości regionu stanowi podstawę 
rozwijania zielonych (ekologicznych) specjalizacji 

Otwarte - wykorzystanie potencjału unikalnej w warunkach 
polskich wielokulturowości i rozwinięcie funkcji wrót do 
Europy dla naszych wschodnich sąsiadów

Dostępne – poprawa dostępu społeczeństwa regionu do 
usług publicznych oraz możliwości konkurowania 
województwa o mieszkańców, o turystów, o inwestorów.

Przedsiębiorcze - firmy i mieszkańcy województwa 
podlaskiego aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-
gospodarczym i wykorzystują swoje konkurencyjne atuty na 
rzecz rozwinięcia inteligentnych specjalizacji

Obszary specjalizacji regionu 
wynikające z prac w ramach 

aktualizacji SRWP
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Układ celów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego
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Architektura  RPOWP 2014-2020

Oś priorytetowa Fundusz/Cel 
tematyczny

Priorytety 
Inwestycyjne EFRR [mln EUR] EFS [mln EUR]

Oś I Wzmocnienie potencjału i 
konkurencyjności gospodarki regionu 

EFRR: CT 1, 
2, 3, 8

1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 
3.3, 8.2 242,37 -

Oś II Przedsiębiorczość i aktywność 
zawodowa  

EFS: CT 8 8.5, 8.7, 8.8,  
8.9, 8.10 - 122,52

Oś III  Kompetencje i kwalifikacje EFS: CT 10 10.1, 10.3 - 80,00

Oś IV Poprawa dostępności 
transportowej 

EFRR: CT 7 7.2, 7.3, 7.4 194,00 -

Oś V Gospodarka niskoemisyjna EFRR: CT 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 158,53 -

Oś VI Ochrona środowiska i racjonalne 
gospodarowanie jego zasobami

EFRR: CT 6 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 70,00 -

Oś VII Poprawa spójności społecznej EFS: CT 9 9.4, 9.7, 9.8, 9.9 - 75,00

Oś VIII Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej

EFRR: CT 2, 
6, 9, 10

2.3, 6.3, 9.1, 9.2, 
10.4 107,50 -

Oś IX Pomoc techniczna EFS Nie dotyczy - 38,08

772,40 315,60

Razem RPOWP 1088
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Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.1. Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy
P.I. 1.1. wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do
tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków
kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy

Cel odpowiadający priorytetowi inwestycyjnemu: 
 Wzmocnienie sektora nauki na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu 

poprzez rozwój specjalizacji regionalnych 

Wskaźnik rezultatu: Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB

Przykładowe typy operacji:
• rozwój regionalnych specjalizacji naukowych związanych z gospodarką (np. 

przetwórstwo mleka, OZE, itd.) 
• dostosowanie infrastruktury technicznej jednostek realizujących prace B+R do 

potrzeb regionalnej gospodarki (uczelnie, JBR, PNT)

Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji
wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
P.I. 1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między
przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań
technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji
produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie
kluczowych technologii

Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: 
 Wspieranie działalności B+R w przedsiębiorstwach
 Wspieranie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników B+R

Wskaźnik rezultatu: Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w sektorze 
przedsiębiorstw

Przykładowe typy operacji:
 doradztwo specjalistyczne (np. audyty technologiczne, vouchery na innowacje, tzw. 

konsulting technologiczny itd.),
 wspieranie projektów B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa
 wspieranie projektów związanych z wdrożeniem wyników prac B+R
 wspieranie tworzenia i rozwój działów B+R w przedsiębiorstwach
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Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
P.I. 3.3. wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług

Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: 
 Zapewnienie dostępu do kapitału na działalność inwestycyjną i innowacyjną 

przedsiębiorstw
 Wspieranie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych 
 Promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzystania zasobów 

naturalnych
 Ograniczanie energo- i materiałochłonności

Wskaźnik rezultatu: Zyskowności sprzedaży brutto

Przykładowe typy operacji:
 innowacje techniczne (produktowe i technologiczne), marketingowe i organizacyjne 

(ukierunkowanie na innowacje otwarte, innowacje związane ze specjalizacjami regionalnymi 
lub lokalnymi) 

 ekoinnowacje
 inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność, odzysk surowców wtórnych, 

wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego i BAT

Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa
P.I. 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych
firm

Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: 
 Promowanie postaw proinnowacyjnych oraz rozwój współpracy w sferze innowacji

i inwestycji
 Dostępność terenów inwestycyjnych
 Promocja gospodarcza regionu

Wskaźnik rezultatu:
• Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych 
• Nakłady na działalność innowacyjną pochodzące z funduszy seed capital
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Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.5. Wspieranie rozwoju i implementacji technologii informacyjno-
komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw (e-biznes)
P.I. 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie 
zapotrzebowania na TIK

Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: 
 Rozwój sektora e-biznesu w województwie podlaskim
 Podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w przedsiębiorstwach na rzecz wzrostu ich konkurencyjności

Wskaźnik rezultatu: Zyskowności sprzedaży brutto

Przykładowe typy operacji:
 Przedsięwzięcia dotyczące wdrażania, rozbudowy i unowocześnienia systemów 

informatycznych w przedsiębiorstwach, 
 Rozwój produktów i usług opartych na TIK,
 Sprzedaż produktów i usług w Internecie,
 Zastosowanie ICT w relacjach z innymi podmiotami (B2B, B2G) oraz konsumentami (B2C)

Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.6. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których 
rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

P.I. 8.2. wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów 
endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi 
potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających regionów przemysłowych oraz 
działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i 
kulturowych

Cel odpowiadający priorytetowi inwestycyjnemu: 
 zapewnienie alternatywnych źródeł dochodów dla ludności gminy, których rozwój 

uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Wskaźnik rezultatu: Utworzone miejsca pracy
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OŚ I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI 
GOSPODARKI REGIONU 

- proponowana alokacja w podziale na działania

Działanie Priorytet 
Inwestycyjny

Alokacja 
[mln EUR]

1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy 1.1 30,00

1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i 
komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w 
przedsiębiorstwach  

1.2 28,87

1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach 3.3 120,00

1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa 3.1 42,50

1.5. Wspieranie rozwoju i implementacji technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw 
(e-biznes)

2.2 12,00

1.6 .Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, 
których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 8.2 9,00

Razem dla osi 242,37

14

Pozostałe obszary wsparcia, w których beneficjentem/grupą 
docelową są przedsiębiorcy lub/i ich pracownicy

Działanie 2.2. Działania na rzecz work-life balance (PI 8.8)  - promocja 
rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zwodowego i rodzinnego,w tym  
elastyczne formy pracy etc.

Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych 
(PI 8.7) – wsparcie samozatrudnienia i propomcja przedsiębiorczości 

Działanie 2.4. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian (PI 8.9)

Działanie 2.5. Przedłużanie okresu aktywności zawodowej (PI 8.10) – w tym 
przeciwdziałąnie przerywaniu aktywności z przyczyn zdrowotnych
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Pozostałe obszary wsparcia, w których beneficjentem/grupą 
docelową są przedsiębiorcy lub/i ich pracownicy

Działanie 3.3. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu (PI 10.3) -
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz 
wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, wzmocnienie 
atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie jakości 
kształcenia i dostosowanie do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy

Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (PI 4.1)

Działanie 5.2. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (PI 4.2)

Działanie 6.2. Ochrona powietrza (PI 6.5)

.


