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1. Wykaz użytych skrótów i definicje 
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne 

IS – obszary inteligentnych specjalizacji województwa wielkopolskiego - dziedziny, w których dany region 
może przodować, powstały z kombinacji i integracji wiedzy o nauce, technologii, inżynierii, rozwoju rynku  
i potrzebach biznesowych. IS koncentruje zasoby i skupia wysiłki na niewielkiej liczbie wyselekcjonowanych 
dziedzin (o największym potencjale do innowacji, wpływu na inne dziedziny). 

KE – Komisja Europejska 

KET – kluczowe technologie wspomagające (wspierające przyszły rozwój gospodarczy) tj. mikro/nano-
elektronika, fotonika, nano-technologia, biotechnologia przemysłowa, zaawansowane materiały oraz 
zaawansowane systemy produkcji1

RIS3 – Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 

 

Sektory kreatywne – obejmują rodzaje działalności, w których znaczna część wartości dodanej ma charakter 
niematerialny, a symboliczne wartości produktów (np. marka, design) są równie istotne jak ich wartości 
użytkowe. Sektory te kształtują nową jakość rozwoju regionalnego i lokalnego 2

Sektory przekrojowe – na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, iż pojęcie to oznacza ważne dla gospodarki 
regionalnej sektory o charakterze horyzontalnym, obejmujące KET, ICT i sektory kreatywne. 

 

Sektor wschodzący/ nowy/ obiecujący – na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, iż pojęcie to oznacza nowe 
(identyfikowane po 2013 r.) rodzaje działalności wytwarzające i/lub świadczące podobne dobra i/lub usługi  
z wykorzystaniem charakterystycznych technologii, najczęściej o podobnym przeznaczeniu, w obszarach 
KET/ICT/sektora kreatywnego 

SOPZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

 
1 (KOM(2009) 512)   
2 Red. Stryjakiewicz T., Lokalny Plan Działania na rzecz sektorów kreatywnych w Poznaniu i Wielkopolsce, Poznań, 2013, 
s. 7 / w opracowaniu znajduje  się m.in. klasyfikacja sektora kreatywnego pod względem PKD/ 
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2. Streszczenie 
Celem analizy było zidentyfikowanie i opis najbardziej obiecujących dla Wielkopolski sektorów pojawiających 
się w następujących obszarach:  

1. ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne. ICT stanowią ważną siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, innowacji i wyższej produktywności. ICT w Unii Europejskiej stanowią 5% PKB, ale 
jednocześnie odpowiadają za 20% ogólnego wzrostu produktywności. Ponadto udział branży ICT  
w działalności B+R przedsiębiorstw wynosi 25%. 

2. KET – kluczowe technologie wspomagające (wspierające przyszły rozwój gospodarczy) tj. 
mikro/nano-elektronika, fotonika, nano-technologia, biotechnologia przemysłowa, zaawansowane 
materiały oraz zaawansowane systemy produkcji. KET umożliwiają innowacje w zakresie procesów, 
towarów i usług w całej gospodarce i mają znaczenie systemowe. Ich charakter jest 
wielodyscyplinarny i przekrojowy, obejmujący różne obszary technologii. KET są postrzegane jako 
droga do nowszych i lepszych produktów i procesów, generujących wzrost gospodarczy. 

3. Sektory kreatywne – obejmują rodzaje działalności, w których znaczna część wartości dodanej ma 
charakter niematerialny, a symboliczne wartości produktów (np. marka, design) są równie istotne 
jak ich wartości użytkowe. Różne wyniki badań naukowych, dowodzą silnego powiązania 
innowacyjności technologicznej, kreatywności w zakresie działalności kulturalnej i planowania 
strategicznego  
z dynamicznym i konkurencyjnym rozwojem regionów metropolitalnych. 

Ponadto celem uzupełniającym analizy było przygotowanie rekomendacji odnośnie wprowadzenia 
ewentualnych zmian w zapisach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 
dotyczących obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski.  

Na potrzeby analizy przyjęto następujące pytania badawcze:  
1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali europejskiej i globalnej? 
2. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali Wielkopolski? 
3. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi w Wielkopolsce a tymi 

określonymi w skali europejskiej i globalnej? 
4. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi w Wielkopolsce a obszarami 

wielkopolskich inteligentnych specjalizacji opisanymi w RIS3?  
5. Które ze zidentyfikowanych nowych obiecujących sektorów mają charakter silnie niszowy? 
6. Jaka jest koncentracja podregionalna zidentyfikowanych w Wielkopolsce nowych sektorów? 
7. Jakie obecnie są prowadzone prace, planowane przedsięwzięcia i dalsze zamierzenia Komisji 

Europejskiej dot. stwarzania możliwości dla wsparcia KET, ICT oraz sektorów kreatywnych? 
8. Czy i jakie zmiany należałoby wprowadzić w części Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 

na lata 2015-2020 dotyczącej identyfikacji obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski i wizji 
ich rozwoju w kontekście wyników przeprowadzonej analizy? 

W ramach projektu zastosowano szereg metod i narzędzi badawczych. Do najważniejszych z nich można 
zaliczyć:  

1. Analiza danych zastanych – analiza zgromadzonego materiału pozwoliła uzyskać wstępne 
odpowiedzi w zakresie nowych obiecujących sektorów gospodarki, jak również zidentyfikować 
ewentualne luki  
w danych, które zostały uzupełnione/pogłębione w wyniku zastosowania metod badawczych  
o charakterze pierwotnym. 

2. Analiza dobrych praktyk – pozwoliła na identyfikację sposobów wyłaniania nowych obiecujących 
sektorów na poziomie europejskim i globalnym.  

3. Panel ekspertów w postaci udziału w posiedzeniach forum poszczególnych specjalizacji 
województwa. Wypowiedzi uczestników pozwoliły wstępnie zidentyfikować interesujące sektory 
gospodarki, leżące na styku dotychczasowych specjalizacji oraz badanych sektorów.  

4. Analiza danych jakościowych poprzez realizację wywiadów z uczestnikami procesu 
przedsiębiorczego odkrywania, przedstawicielami badanych sektorów oraz ekspertami 
współpracującymi z Komisją Europejską.  
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5. Analiza SWOT jako uzupełnienie szczegółowej diagnozy każdego ze zidentyfikowanych obiecujących 
sektorów.  

6. Metody kartograficzne na potrzeby wizualizacji koncentracji przestrzennej podmiotów w ramach 
badanych sektorów.  

W raporcie zawarto szczegółową diagnozę nowych obiecujących sektorów w skali europejskiej i globalnej 
(rozdział 6). Analiza została podzielona na obszary analogiczne do przyjętych w niniejszym badaniu, tj. ICT, 
KET i sektory kreatywne. Każdy z obszarów został poddany szczegółowej analizie pod kątem 
zapotrzebowania rynkowego, aktualnych trendów, prowadzonych prac B+R czy też rozwijanych i 
obiecujących technologii.  
W rezultacie stworzono szeroką listę obiecujących sektorów w skali globalnej w obrębie ICT, KET i sektorów 
kreatywnych, które następnie skonfrontowano z sytuacją w województwie wielkopolskim (rozdział 7).  
W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę dostępnych danych statystycznych, pod kątem liczby 
zarejestrowanych przedsiębiorstw oraz aktywności patentowej. Analiza ta potwierdziła w dużej mierze już 
przyjęte specjalizacje, szczególnie w zakresie biosurowców i żywności dla świadomych konsumentów oraz 
wnętrz przyszłości (meblarstwo). Ponadto możliwe było zidentyfikowanie biotechnologii jako znaczącej w 
skali województwa, która może być powiązana z różnymi obszarami zastosowań (przede wszystkim na 
potrzeby produkcji rolniczej, przetwórstwa żywności oraz produkcji wyrobów medycznych i farmaceutyków).  

Kolejnym etapem badań była weryfikacja dotychczasowych wyników poprzez badanie w formie wywiadów 
oraz panelu ekspertów na grupie uczestników procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionie jak również 
przedstawicieli badanych sektorów. Uzupełnienie dotychczasowych wyników analiz o wypowiedzi ekspertów 
pozwoliły ostatecznie przyjąć następujące obiecujące sektory gospodarki w regionie: 

• Gry komputerowe. 
• Personalizacja i kastomizacja w designie. 
• Technologie cyfrowe w sektorze kreatywnym, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzonej 

rzeczywistości.  
• Internet rzeczy. 
• Tworzenie usług typu B2B.  
• Biotechnologia w różnych zastosowaniach (biotechnologia roślin, biotechnologia żywności, 

biotechnologię farmaceutyczną i biofarmaceutyki).  
• Fotonika.  

Warto zauważyć, że zidentyfikowane sektory wpisują się w jeden lub więcej badanych sektorów gospodarki, 
co przedstawia poniższy diagram.  
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Rysunek 1. Zidentyfikowane nowe, obiecujące sektory w województwie wielkopolskim.  

 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Praktycznie wszystkie zidentyfikowane sektory są powiązane z ICT. Wprost do ICT można zaliczyć Internet 
rzeczy oraz usługi typu B2B. W ścisłym związku z ICT pozostają wszystkie sektory związane z sektorami 
kreatywnymi, a więc gry komputerowe, rozszerzona rzeczywistość oraz personalizacja i kastomizacja. Z kolei 
dla KET, fotonika została częściowo powiązana z ICT, gdyż pewien obszar zastosowań fotoniki dotyczy wprost 
tworzenia sieci komputerowych opartych na technologiach światłowodowych (a także w zakresie rozwijania 
nowatorskich technologii związanych z optyką kwantową oraz komputerem optycznym). W obrębie KET 
wskazana została również biotechnologia w różnych obszarach zastosowań (rolnictwo, przetwórstwo 
żywności oraz produkcja leków i farmaceutyków).  

W dalszej części raportu została dokonana korelacja nowych sektorów Wielkopolski w wymiarze 
geograficznym z innymi regionami w Europie, w których rozwijają się zidentyfikowane sektory (rozdział 8). 
Ponadto wskazane zostały również obszary zastosowań pomiędzy zidentyfikowanymi sektorami a 
dotychczas przyjętymi obszarami inteligentnych specjalizacji w regionie (rozdział 8).  

Następnie przedstawiono planowane przedsięwzięcia i plany Komisji Europejskiej dotyczące możliwości 
wsparcia dla KET, ICT oraz sektorów kreatywnych (rozdział 9). Tą część opracowano w oparciu o analizę 
danych zastanych, którą uzupełniono wywiadami z przedstawicielami osób współpracujących z Komisją 
Europejską. Na zakończenie przedstawiono wnioski i rekomendacje z przedstawionych analiz, które dotyczą 
dotychczasowych zapisów zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 w 
zakresie identyfikacji obszarów inteligentnych specjalizacji oraz wizji ich rozwoju (rozdział 10).  
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3. Summary 
 

The goal of the analysis was identification and description of the most promising sectors in Wielkopolska 
Region emerging in the following economic areas: 

1. ICT - information and communication technologies. ICT is an important driver of economic growth, 
innovation development and higher productivity. ICT in the European Union accounts for 5% of 
GDP, but at the same time accounts for 20% of overall productivity growth . In addition, the share 
of the ICT in corporate R&D is 25%. 

2. KET - key enabling technologies (supporting future economic development). KET contains 
micro/nano-electronics, photonics, nano-technology, industrial biotechnology, advanced materials 
and advanced production systems. KET enables innovation in the field of processes, goods and 
services throughout the economy and is of systemic importance. KET character is multidisciplinary 
and cross-sectional, covering different areas of technology. KET are seen as the way to newer and 
better products and processes that generate economic growth. 

3. Creative industries - they include activities in which a significant part of value added is intangible, 
and in close relation to the symbolic values of products (e.g. brand, design). Various results of 
scientific research prove a strong connection between technological innovation, creativity in the 
field of cultural activities and strategic planning with the dynamic and competitive development of 
metropolitan regions. 

In addition, the complementary objective of the analysis was to prepare recommendations for introducing 
possible amendments in the Regional Innovation Strategy for Wielkopolska Region for the years 2015-2020 
regarding the areas of smart specialization. 

The following research questions were adopted for the purposes of the analysis: 

1. What are the new promising sectors identified on European and global scale? 
2. What are the new promising sectors identified on regional scale of Wielkopolska Region? 
3. What is the correlation between new sectors identified in Wielkopolska Region and those defined 

on a European and global scale? 
4. What is the correlation between the new sectors identified in Wielkopolska Region and the smart 

specializations? 
5. Which of the new promising sectors identified can be considered as market niche? 
6. What is the sub-regional concentration of new sectors identified in Wielkopolska Region? 
7. What are the ongoing works, planned activities and further intentions of the European Commission 

regarding the creation of opportunities for the support of KET, ICT and creative sectors? 
8. What changes should be introduced in the Regional Innovation Strategy for Wielkopolska Region 

for the years 2015-2020 regarding the identification of areas of smart specialization and the vision 
of their development in the context of the results of the conducted analysis? 

  

As part of the project, a number of research methods and tools were used. The most important of them 
include: 

1. Analysis of the existing data - analysis of the collected material allowed to obtain initial responses in 
the scope of new promising sectors, as well as to identify possible information gaps that were 
subsequently explored with the use of primary research methods . 

2. Analysis of good practices - it allowed to identify methods to select new promising sectors at the 
European and global level. 

3. A panel of experts in the form of participation in forum meetings of particular regional smart 
specializations. The participants' statements allowed to initially identify the interesting sectors of 
the economy, between the existing specializations and the sectors studied. 

4. Analysis of qualitative data through the implementation of interviews with participants of the 
entrepreneurial discovery process, representatives of the sectors studied and experts cooperating 
with the European Commission. 
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5. SWOT analysis as a supplementary method to diagnose each of the promising sectors identified. 
6. Cartographic methods for visualization of spatial concentration of entities within the studied 

sectors. 

The report includes a detailed diagnosis of the new promising sectors on European and global scale (chapter 
6). The analysis was divided into areas analogous to those adopted in this study, i.e. ICT, KET and creative 
sectors. Each of the areas has been subject to a detailed analysis in terms of market demand, current trends, 
ongoing R&D works or promising technologies. As a result, a wide list of promising sectors on a global scale 
was created within ICT, KET and creative sectors, which were then confronted with the situation in the 
Wielkopolska Region (Chapter 7). First, the analysis of available statistical data was carried out, in terms of 
the number of registered enterprises and patent activity. This analysis has largely confirmed the already 
accepted specializations, especially in the field of biomaterials and food as well as interiors of the future 
(furniture industry). In addition, it was possible to identify biochemistry as significant in the scale of the 
region, which may be related to various areas of application (agricultural production, food processing and 
the production of medical devices and pharmaceuticals). 

The next stage of the research was to verify achieved results by interviews and a panel of experts on a group 
of participants involved in the regional entrepreneurial discovery processes as well as representatives of the 
studied sectors. Supplementing the hitherto results of analyzes with experts' opinions finally allowed us to 
identify and select the following promising sectors in the region: 

1. Computer games. 
2. Personalization and customization. 
3. Digital technologies in the creative sector - augmented reality. 
4. Internet of things. 
5. IT and electronic solutions for B2B services. 
6. Biotechnology. 
7. Photonics. 

It is worth noting that the sectors identified are part of one or more of the analyzed sectors of the economy, 
as shown in the diagram below. 

Figure 2. Identified new promising sectors in the Wielkopolskie Region. 

 
Source: own elaboration.  
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Virtually almost all identified sectors are related to ICT. The Internet of Things and B2B services 
can be directly classified as ICT. All sectors related to the creative industries, namely computer 
games, augmented reality as well as personalization and customization remain in close connection 
with ICT. In turn, for KET, photonics has been partially connected with ICT, because a certain area 
of photonics applications directly concerns the creation of computer networks based on optical 
fiber technologies (as well as in the development of novel technologies related to quantum optics 
and optical computers). 

  

Within the KET, biotechnology in various application areas (agriculture, 
food processing and production of medicines and pharmaceutical products) was also indicated. 

In the further part of the report, the new sectors of Wielkopolska Region have been correlated 
geographically with other regions in Europe, in which the identified sectors are present and 
important (Chapter 8). 

 

In addition, the areas of application between the identified sectors and 
hitherto accepted areas of smart specializations in the region were also indicated (chapter 8). 

Subsequently, the planned activities and plans of the European Commission regarding the 
possibilities of support for KET, ICT and creative sectors are presented (chapter 9). This part was 
developed on the basis of the analysis of existing data, which was complemented by interviews 
with experts cooperating with the European Commission. 

 

At the end, conclusions and 
recommendations are proposed (chapter 10), which concern the amendments to the Regional 
Innovation Strategy for Wielkopolska Region for the years 2015-2020 in the area of identification 
of areas of smart specialization and the vision of their development. 
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4. Metodologia badania 
4.1. Uzasadnienie badania 

Za SOPZ, zorientowanie analizy wokół sektorów kreatywnych podyktowane jest wynikami badań naukowych, 
które dowodzą silnego powiązania innowacyjności technologicznej, kreatywności w zakresie działalności 
kulturalnej i planowania strategicznego z dynamicznym i konkurencyjnym rozwojem regionów 
metropolitalnych.3 Natomiast technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) są potężną siłą napędową 
wzrostu gospodarczego, innowacji i wyższej produktywności. Dostępne dane na temat konkurencyjności 
cyfrowej UE4, potwierdzają, iż technologie te stanowią 5% PKB, ale jednocześnie odpowiadają za 20% 
ogólnego wzrostu produktywności, a udział branży ICT w działalności B+R przedsiębiorstw wynosi 25%.  
Z kolei KET (ang. Key Enabling Technology) tzw. kluczowe technologie wspomagające, umożliwiają innowacje 
w zakresie procesów, towarów i usług w całej gospodarce i mają znaczenie systemowe. Ich charakter jest 
wielodyscyplinarny i przekrojowy, obejmujący różne obszary technologii. KET są postrzegane jako droga do 
nowszych i lepszych produktów i procesów, generujących wzrost gospodarczy. KET mogą pobudzać 
innowacyjność, podnosić produktywność, generować nowe aplikacje i przyczyniać się do rozwiązania 
problemów społecznych. Polityka innowacji zorientowana na KET umożliwia udział większości sektorów 
przemysłowych i wszystkich regionów, które mogą skorzystać z ogólnej unijnej metodologii KET, niezależnie 
od specjalizacji i obszarów tematycznych.5

 

 

4.2. Cel analizy 

Celem analizy było określenie najbardziej obiecujących dla Wielkopolski sektorów pojawiających się  
w ramach KET i ICT oraz sektorów kreatywnych oraz przygotowanie rekomendacji odnośnie wprowadzenia 
ewentualnych zmian w zapisach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 
dotyczących obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski.  

 

4.3. Przedmiot badania 

Badanie dotyczące wybranych sektorów gospodarki, szczególnie w zakresie analizy dostępnych danych 
statystycznych, wymagało przyjęcia odpowiedniej klasyfikacji. W tym przypadku najbardziej zasadnym było 
oparcie analizy o wybrane sektory Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2007). Poniżej przedstawiono 
zestawienie kodów klasyfikacji przypisanych do sektora kreatywnego, zgodnie z publikacją opracowaną na 
rzecz Ministerstwa Gospodarki w 2009 r.6

  

  

                                                                 
 

 
3 Hall P., Cities in civilisation. Weidenfeld and Nicholson, 1998, London oraz Hall P., Creative class and economic 
development. Urban Studies, 2000. 
4 Digital Competitiveness Report 2010: http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/ 
documents/edcr.pdf. 
5  Forray D., Goddard J., Goenaga Beldarrain X., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argilés  R., 
Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), Luxemburg, 2012, s.85-86. 
6 Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy, Ecorys, Warszawa 2009. 
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Tabela 1. Przypisanie kodów klasyfikacji PKD do sektora kreatywnego.  

Sekcja PKD Dział/grupa/klasa/podklasa 
PKD 

Opis słowny 

Sekcja G  47.78.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

Sekcja J  58.11 Z  Wydawanie książek  
58.13. Z  Wydawanie gazet  
58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  
58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza  
58.21.Z 
  

Działalność wydawnicza w zakresie gier 
komputerowych  

59.11.Z  
  

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo 
i programów telewizyjnych  

59.13.Z  
  

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań 
wideo i programów telewizyjnych  

59.14.Z  Działalność związana z projekcją filmów  
59.20.Z  
  

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych  
i muzycznych  

60.10.Z  Nadawanie programów radiofonicznych  
60.20.Z  
  

Nadawanie programów telewizyjnych 
ogólnodostępnych i abonamentowych  

Sekcja M  71.11.Z  Działalność w zakresie architektury  
73.11.Z  Działalność agencji reklamowych  
73.12.A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele 

reklamowe w radio i telewizji  

73.12.B  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach drukowanych  

73.12.C  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach elektronicznych (Internet)  

73.12.D  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w pozostałych mediach 

74.10.Z  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

74.20.Z  Działalność fotograficzna 
Sekcja R  90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień  

artystycznych  

90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień 
artystycznych  

90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza  
90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych  
91.01 A  Działalność bibliotek  
91.01.B  Działalność archiwów  
91.01.Z  Działalność muzeów  

Źródło: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy, Ecorys, Warszawa 2009. 
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Z kolei w przypadku ICT, można wyróżnić sferę produkcji w obrębie ICT oraz znacznie szerszą sferę usługową.  

Tabela 2. Przypisanie kodów klasyfikacji PKD do sektora ICT.  

Sekcja PKD Dział/grupa/klasa/podklasa 
PKD 

Opis słowny 

 26.11.Z  Produkcja elementów elektronicznych  
 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 
 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 
 26.30.Z Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego 
 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego 

użytku 
 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych 

nośników informacji 
 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń 

peryferyjnych i oprogramowania 
46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i 

telekomunikacyjnego oraz części do niego 
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji 

bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 
satelitarnej 

61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier 
komputerowych 

 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego 
oprogramowania 

 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie 
informatyki  

 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 
informatycznymi 

 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 
informatycznych 

 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami 
internetowymi (hosting) i podobna działalność 

 63.12.Z Działalność portali internetowych 

 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń 
peryferyjnych 

 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Analiza uwzględnia sektory działające w obszarze kluczowych technologii wspomagających (wspierających 
przyszły rozwój gospodarczy). Są to sektory trudne w klasyfikacji. Wynika to z braku odpowiadających im 
jednoznacznych pozycji w klasyfikacji PKD. Przykładowo, podmioty działające w obszarze mikro/nano-
elektroniki można zaklasyfikować do podklasy PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów 
drukowanych. Z jednej strony ta podklasa może zawierać podmioty nie działające w obszarze mikro/nano-
elektroniki; z drugiej strony podmioty działające w obszarze mikro/nano-elektroniki mogą mieć przypisane 
inne kody klasyfikacji PKD, np. związane z produkcją elektronicznego sprzętu. Podobnie sytuacja się 
przedstawia w przypadku takich obszarów KET, jak zaawansowane materiały i zaawansowane systemy 
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produkcji. Na podstawie samej klasyfikacji PKD nie jest możliwe uzyskanie odpowiedzi, czy podmiot 
reprezentujący odpowiedni kod klasyfikacji reprezentuje wysoki poziom zaawansowania czy też nie.  

Ogólnie rzecz ujmując analiza w obrębie KET dotyczyła wyłonienia nowych obiecujących sektorów  
z następujących obszarów:  

• Mikro-/nanoelektronika. 
• Fotonika. 
• Nano-technologia. 
• Biotechnologia przemysłowa. 
• Zaawansowane materiały. 
• Zaawansowane systemy produkcji.7

 

 

4.4. Główne pytania badawcze 

Zgodnie z SOPZ dla niniejszego badania przyjęto następujące pytania badawcze:  

1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali europejskiej i globalnej? 
2. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali Wielkopolski? 
3. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi w Wielkopolsce a tymi 

określonymi w skali europejskiej i globalnej? 
4. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi w Wielkopolsce a obszarami 

wielkopolskich inteligentnych specjalizacji opisanymi w RIS3?  
5. Które ze zidentyfikowanych nowych obiecujących sektorów mają charakter silnie niszowy? 
6. Jaka jest koncentracja podregionalna zidentyfikowanych w Wielkopolsce nowych sektorów? 
7. Jakie obecnie są prowadzone prace, planowane przedsięwzięcia i dalsze zamierzenia Komisji 

Europejskiej dot. stwarzania możliwości dla wsparcia KET, ICT oraz sektorów kreatywnych? 
8. Czy i jakie zmiany należałoby wprowadzić w części Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 

na lata 2015-2020 dotyczącej identyfikacji obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski i wizji 
ich rozwoju w kontekście wyników przeprowadzonej analizy? 

  

                                                                 
 

 
7 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies/description_en.  

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies/description_en�
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4.5. Wykaz metod badawczych 

Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

1. Analiza SWOT dla 
każdego z nowych 
obiecujących 
sektorów 
zidentyfikowanych w 
Wielkopolsce 

Opis metody:  

Analiza SWOT pełniła szczególnie istotną rolę na etapie diagnozy nowych 
obiecujących sektorów. Analiza pozwoliła wskazać mocne i słabe strony tych 
sektorów w regionie (ważne z punktu widzenia identyfikacji ewentualnych „wąskich 
gardeł” ich rozwoju). Ponadto w ramach analizy zostały przeanalizowane szanse i 
zagrożenia dla rozwoju tych sektorów, wynikające z kształtowania się czynników 
zewnętrznych. Analiza SWOT została przedstawiona w postaci tabelarycznej i 
uzupełniona szczegółowym komentarzem. 

Opis kluczowych czynności:  

1. Identyfikacja listy nowych obiecujących sektorów w skali Wielkopolski  
(w wyniku zastosowania innych metod badawczych, m.in. analizy danych 
zastanych oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych).  

2. Analiza zgromadzonego materiału badawczego jako efektu 
przeprowadzenia innych metod badawczych, m.in. analizy danych 
zastanych oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych pod kątem 
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla każdego z nowych 
obiecujących sektorów w skali Wielkopolski.  

3. Uzupełnienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla każdego z 
nowych obiecujących sektorów w skali Wielkopolski o analizy zespołu 
ekspertów.  

4. Weryfikacja przyjętej listy nowych obiecujących sektorów w skali 
Wielkopolski. 

Przyporządkowanie metody do pytań badawczych: 

Analiza SWOT pozwoliła pogłębić odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  

1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali Wielkopolski? 

2. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi  
w Wielkopolsce a obszarami wielkopolskich inteligentnych specjalizacji 
opisanymi w RIS3?  

2. Analiza dobrych 
praktyk 

Opis metody:  

Analiza dobrych praktyk znajduje zastosowanie w przypadku podejmowania m.in. 
inicjatyw, projektów, gdzie można wykorzystać doświadczenia z innego okresu, 
regionu geograficznego czy też podmiotu realizującego. Identyfikacja dobrych 
praktyk umożliwia zwiększenie efektywności tych działań.  

Wykonawca podjął wszelkie starania, aby zbudować obszerną listę dobrych praktyk 
na poziomie europejskim, która została rzetelnie opisana, a opis zawiera  
w szczególności: 

1. Identyfikację dobrej praktyki.  
2. Wnikliwy opis działania / praktyki uznawanej za dobry przykład.  
3. Identyfikację efektów (zmian) zaistniałych w wyniku realizacji dobrej 

praktyki.  
4. W przypadku identyfikacji dobrych praktyk z innych regionów Europy  
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Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

i świata, analizę możliwości zaimplementowania opisanych rozwiązań na 
obszarze Wielkopolski.  

 

Opis kluczowych czynności:  

1. Stworzenie listy dobrych praktyk na poziomie europejskim  
i globalnym w zakresie identyfikacji nowych obiecujących sektorów 
gospodarki oraz systemów wsparcia sektorów KET, ICT i kreatywnych (w 
wyniku zastosowania innych metod badawczych, m.in. analizy danych 
zastanych oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych).  

2. Opis dobrych praktyk, poprzez wykorzystanie dotychczas zgromadzonego 
materiału, tudzież rozszerzenie go o dodatkowe pozycje lub dane. 

3. Wykorzystanie wniosków z przeprowadzonej analizy dobrych praktyk  
w raporcie w części dotyczącej rekomendacji dla województwa 
wielkopolskiego.  

Przyporządkowanie metody do pytań badawczych: 

Analiza dobrych praktyk pozwoliła pogłębić odpowiedzi na następujące pytania 
badawcze:  

1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali europejskiej  
i globalnej? 

2. Jakie obecnie są prowadzone prace, planowane przedsięwzięcia i dalsze 
zamierzenia Komisji Europejskiej dot. stwarzania możliwości dla wsparcia 
KET, ICT oraz sektorów kreatywnych? 

3. Analiza porównawcza Opis metody:  

Analiza porównawcza stanowi metodę zestawienia danych zgromadzonych  
w wyniku zastosowania innych metod badawczych (np. analizy danych zastanych, 
pogłębionych wywiadów indywidualnych, itp.). Analiza porównawcza zazwyczaj 
realizowana jest w postaci tabelarycznej, gdzie kolumny zawierają kolejne 
porównywane obiekty (np. przedmioty, praktyki, działania, regiony, itp.) a wiersze 
stanowią kolejne kryteria ich oceny (np. zakres geograficzny, czasowy, zastosowane 
metody, uzyskane rezultaty, zaangażowane grupy interesariuszy, itp.).  

Opis kluczowych czynności:  

1. Stworzenie listy praktyk na poziomie europejskim i globalnym w zakresie 
identyfikacji nowych obiecujących sektorów gospodarki (w wyniku 
zastosowania innych metod badawczych, m.in. analizy danych zastanych 
oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych).  

2. Zestawienie zgromadzonego materiału w postaci tabelarycznej (wiersze – 
kolejne przykłady praktyk w zakresie identyfikacji nowych obiecujących 
sektorów, kolumny – kryteria oceny praktyk – zgodnie z polami wskazanymi 
przy analizie dobrych praktyk).  

3. Wykorzystanie wniosków z przeprowadzonej analizy porównawczej  
w raporcie w części dotyczącej rekomendacji dla województwa 
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Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

wielkopolskiego.  

Przyporządkowanie metody do pytań badawczych: 

Analiza porównawcza pozwoliła pogłębić odpowiedzi na pytanie badawcze: 

1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali europejskiej  
i globalnej? 

4. Pogłębione wywiady 
indywidualne  
z przedstawicielami 
jednostek 
naukowych/instytucji 
otoczenia biznesu 
oraz przedsiębiorstw 
reprezentujących 
KET, ICT oraz sektory 
kreatywne w 
Wielkopolsce  

Opis metody:  

Pogłębione wywiady indywidualne realizowane tradycyjnie (IDI) lub telefonicznie 
(ITI) stanowią jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają na 
rozmowie badacza z respondentem. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i 
informacji od konkretnych osób, spełniających określone przez badacza kryteria 
doboru próby. Tę technikę wykorzystuje się również w celu wyjaśnienia natury 
badanego zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, które trudno 
byłoby uzyskać innymi metodami, np. w wyniku analizy danych zastanych czy też 
badań ankietowych.  
Standaryzacja poruszanych zagadnień, a w szczególności celu rozmowy, pozwala na 
uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia celów badania. Charakter rozmowy 
i duża swoboda w komunikacji ułatwiają zaś pogłębianie poruszanych zagadnień 
i wyjaśnianie zdiagnozowanych zjawisk. Wywiady pogłębione mają na celu przede 
wszystkim odpowiedzenie na pytanie dlaczego dane zjawisko występuje, a nie samo 
proste stwierdzenie jego występowania. Możliwość uzyskania wiedzy o konkretnych 
zjawiskach i mechanizmach sprawiają, że wywiady pogłębione były techniką służącą 
realizacji założonych celów. 
 

Opis kluczowych czynności:  

1. Opracowanie scenariusza wywiadu.  

2. Przygotowanie szerokiej listy potencjalnych uczestników wywiadu. 

3. Weryfikacja scenariusza oraz listy potencjalnych uczestników wywiadów  
z przedstawicielem Zamawiającego.  

4. Rekrutacja uczestników.  

5. Przeprowadzenie wywiadów (przez przedstawiciela zespołu ekspertów, 
posiadającego doświadczenie w prowadzeniu wywiadów IDI i ITI). 

6. Przygotowanie dokumentacji wywiadu (dokumentacja audio lub notatka  
w przypadku braku zgody respondenta na nagrywanie).  

7. Włączenie wyników wywiadów do raportu (m.in. w części dotyczącej 
identyfikacji nowych obiecujących sektorów w Wielkopolsce, ich korelacji z 
dotychczas przyjętymi specjalizacjami czy też ich charakterystyki).  

Dobór uczestników badania:  

Wywiady zostały przeprowadzone z przedstawicielami jednostek naukowych/ 
instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw reprezentujących KET, ICT oraz 
sektory kreatywne w Wielkopolsce. Zaproponowano, aby każdy z tych sektorów był 
reprezentowany w wywiadzie przez minimum jednego przedstawiciela 
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Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

przedsiębiorstw / instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych. Osoby do 
udziału w badaniu zostały wybrane w oparciu o kryterium doświadczenia 
zawodowego w tym zakresie oraz prowadzenia działalności w obrębie badanych 
sektorów.  

Łącznie przeprowadzono 9 wywiadów z przedstawicielami podmiotów oraz 
jednostek organizacyjnych (w przypadku szkół wyższych), które można przypisać do 
jednej lub większej liczby specjalizacji. Ponadto przeprowadzono również dodatkowe 
wywiady z przedstawicielami instytucji powiązanych z różnymi sektorami 
gospodarki, w tym również objętymi niniejszymi badaniami (AIP Poznań, Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii na Uniwersytecie Przyrodniczym  
w Poznaniu).  

Przyporządkowanie metody do pytań badawczych: 

Zastosowanie pogłębionych wywiadów indywidualnych na zaproponowanej grupie 
uczestników pozwoliło pogłębić odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  

1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali Wielkopolski? 

2. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi  
w Wielkopolsce a tymi określonymi w skali europejskiej i globalnej?  

3. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi  
w Wielkopolsce a obszarami wielkopolskich inteligentnych specjalizacji 
opisanymi w RIS3? 

4. Które ze zidentyfikowanych nowych obiecujących sektorów mają charakter 
silnie niszowy? 

5. Jaka jest koncentracja podregionalna zidentyfikowanych w Wielkopolsce 
nowych sektorów? 

5. Pogłębione wywiady 
indywidualne  
z uczestnikami 
procesu 
przedsiębiorczego 
odkrywania  
w Wielkopolsce  

Opis metody:  

Pogłębione wywiady indywidualne realizowane tradycyjnie (IDI) lub telefonicznie 
(ITI) stanowią jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają na 
rozmowie badacza z respondentem. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i 
informacji od konkretnych osób, spełniających określone przez badacza kryteria 
doboru próby. Tę technikę wykorzystuje się również w celu wyjaśnienia natury 
badanego zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, które trudno 
byłoby uzyskać innymi metodami, np. w wyniku analizy danych zastanych czy też 
badań ankietowych.  
 
Standaryzacja poruszanych zagadnień, a w szczególności celu rozmowy, pozwala na 
uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia celów badania. Charakter rozmowy 
i duża swoboda w komunikacji ułatwiają zaś pogłębianie poruszanych zagadnień 
i wyjaśnianie zdiagnozowanych zjawisk. Wywiady pogłębione mają na celu przede 
wszystkim odpowiedzenie na pytanie dlaczego dane zjawisko występuje, a nie samo 
proste stwierdzenie jego występowania. Możliwość uzyskania wiedzy o konkretnych 
zjawiskach i mechanizmach sprawiają, że wywiady pogłębione były techniką służącą 
realizacji założonych celów. 
 

Opis kluczowych czynności:  
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Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

1. Opracowanie scenariusza wywiadu.  

2. Przygotowanie szerokiej listy potencjalnych uczestników wywiadu. 

3. Weryfikacja scenariusza oraz listy potencjalnych uczestników panelu  
z przedstawicielem Zamawiającego.  

4. Rekrutacja uczestników.  

5. Przeprowadzenie wywiadów (przez przedstawiciela zespołu ekspertów, 
posiadającego doświadczenie w prowadzeniu wywiadów IDI i ITI). 

6. Przygotowanie dokumentacji wywiadu (dokumentacja audio lub notatka w 
przypadku braku zgody respondenta na nagrywanie).  

7. Włączenie wyników wywiadów do raportu (m.in. w części dotyczącej 
identyfikacji nowych obiecujących sektorów w Wielkopolsce, ich korelacji z 
dotychczasowymi inteligentnymi specjalizacjami czy też w zakresie 
rekomendacji do RSI).  

Dobór uczestników badania:  

Pogłębione wywiady indywidualne zostały przeprowadzone z przedstawicielami 
procesu przedsiębiorczego odkrywania w Wielkopolsce (m.in. z przedstawicielami 
Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, Grup Roboczych Forum 
Inteligentnych Specjalizacji, Zespołu Międzydepartamentowego ds. Inteligentnych 
Specjalizacji). Łącznie przeprowadzono 7 wywiadów z osobami, które można 
przypisać do ww. grup podmiotów (w dużej mierze byli to uczestnicy Grup 
Roboczych Forum Inteligentnych Specjalizacji). Uzupełnieniem tych wywiadów były 
rozmowy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego.  

Przyporządkowanie metody do pytań badawczych: 

Zastosowanie pogłębionych wywiadów indywidualnych na zaproponowanej grupie 
uczestników pozwoliło pogłębić odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  

1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali Wielkopolski? 

2. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi  
w Wielkopolsce a obszarami wielkopolskich inteligentnych specjalizacji 
opisanymi  
w RIS3?  

3. Czy i jakie zmiany należałoby wprowadzić w części Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 dotyczącej identyfikacji 
obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski i wizji ich rozwoju  
w kontekście wyników przeprowadzonej analizy? 

6.  Pogłębione wywiady 
telefoniczne  
z międzynarodowymi 
ekspertami, 
zaangażowanymi  
w tworzenie polityki 

Opis metody:  

Pogłębione wywiady indywidualne realizowane tradycyjnie (IDI) lub telefonicznie 
(ITI) stanowią jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają na 
rozmowie badacza z respondentem. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i 
informacji od konkretnych osób, spełniających określone przez badacza kryteria 
doboru próby. Tę technikę wykorzystuje się również w celu wyjaśnienia natury 
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Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

na rzecz KET, ICT oraz 
sektorów 
kreatywnych przy 
Komisji Europejskiej 

 

badanego zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, które trudno 
byłoby uzyskać innymi metodami, np. w wyniku analizy danych zastanych czy też 
badań ankietowych.  
 
Standaryzacja poruszanych zagadnień, a w szczególności celu rozmowy, pozwala na 
uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia celów badania. Charakter rozmowy 
i duża swoboda w komunikacji ułatwiają zaś pogłębianie poruszanych zagadnień 
i wyjaśnianie zdiagnozowanych zjawisk. Wywiady pogłębione mają na celu przede 
wszystkim odpowiedzenie na pytanie dlaczego dane zjawisko występuje, a nie samo 
proste stwierdzenie jego występowania. Możliwość uzyskania wiedzy o konkretnych 
zjawiskach i mechanizmach sprawiają, że wywiady pogłębione były techniką służącą 
realizacji założonych celów. 
 

Opis kluczowych czynności:  

1. Opracowanie scenariusza wywiadu.  

2. Przygotowanie szerokiej listy potencjalnych uczestników wywiadu. 

3. Weryfikacja scenariusza oraz listy potencjalnych uczestników panelu  
z przedstawicielem Zamawiającego.  

4. Rekrutacja uczestników.  

5. Przeprowadzenie wywiadów (przez przedstawiciela zespołu ekspertów, 
posiadającego doświadczenie w prowadzeniu wywiadów IDI i ITI). 

6. Przygotowanie dokumentacji wywiadu (dokumentacja audio lub notatka  
w przypadku braku zgody respondenta na nagrywanie).  

7. Włączenie wyników wywiadów do raportu (m.in. w części dotyczącej 
identyfikacji nowych obiecujących sektorów w skali europejskiej  
i globalnej).  

Dobór uczestników badania:  

Wywiady zostały przeprowadzone na grupie międzynarodowych ekspertów, 
zaangażowanych w tworzenie polityki na rzecz KET, ICT oraz sektorów kreatywnych 
przy Komisji Europejskiej. Stworzenie szerokiej listy uczestników zostanie oparte o 
analizę składu osobowego różnych komisji i innych grup o charakterze doradczym  
i decyzyjnym przy Komisji Europejskiej (np. European Creative Industries Alliance) 
oraz autorów znaczących publikacji w tym zakresie (np. Green Paper – Unlocking the 
potential of cultural and creative industries, Digital agenda for Europe, European 
Agenda for Culture. Policy Handbook).  

Łącznie zrealizowano 3 wywiady z tą grupą respondentów. Ponadto uzupełnieniem 
były wypowiedzi pozyskane w drodze wywiadów swobodnych z przedstawicielami 
punktów kontaktowych różnych programów i inicjatyw (m.in. Research Executive 
Agency, European Institute of Innovation and Technology oraz punktem 
kontaktowym programu Horyzont 2020).  

Przyporządkowanie metody do pytań badawczych: 

Zastosowanie pogłębionych wywiadów telefonicznych pozwoli pogłębić odpowiedzi 
na następujące pytania badawcze:  
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Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali europejskiej i 
globalnej? 

2. Jakie obecnie są prowadzone prace, planowane przedsięwzięcia i dalsze 
zamierzenia Komisji Europejskiej dot. stwarzania możliwości dla wsparcia 
KET, ICT oraz sektorów kreatywnych? 

7. Metody 
kartograficzne 

Opis metody:  

Do wizualizacji danych wykorzystane zostały metody kartograficzne (kartogram, 
kartodiagram, metoda sygnaturowa). Są to metody, których celem jest 
przedstawienie na mapie określonych treści w taki sposób, aby użytkownik mógł je 
w sposób poprawny odczytać i zinterpretować przy wykorzystaniu różnego rodzaju 
metod (np. sygnaturowe, zasięgów, chorochromatyczne). Na potrzeby niniejszego 
badania wykonawca wykorzystał przede wszystkim kartogramy oraz mapy 
uzupełnione o znaczniki, na potrzeby analizy koncentracji zidentyfikowanych nowych 
sektorów w Wielkopolsce czy też analizy koncentracji nowych zidentyfikowanych 
sektorów a dotychczas przyjętych inteligentnych specjalizacji.  

Zastosowanie metod kartograficznych było uzasadnione w tych obszarach,  
w których nastąpiła konieczność analizy danych w podziale na jednostki terytorialne 
(kraje i regiony w skali Europy oraz lokalizacje poszczególnych podmiotów w skali 
województwa).  

Rysunek 3. Przykład wizualizacji zjawisk przestrzennych na przy pomocy kartogramu. 

 
 

Rysunek 4. Przykład wizualizacji zjawisk przestrzennych na poziomie województwa 
przy pomocy znaczników. 
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Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

 
 

Opis kluczowych czynności:  

1. Zgromadzenie dostępnych danych ilościowych umożliwiających 
wnioskowanie na poziomie podregionów (m.in. dane dotyczące liczby 
podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w podziale na kody PKD).  

2. Przygotowanie zbioru danych ilościowych do dalszej analizy  
w specjalistycznym dodatku do programu Excel (posiadana licencja 
komercyjna na oprogramowanie), umożliwiającym tworzenie kartogramów 
na poziomie jednostek NUTS 3 (podregiony) oraz gmin.  

3. Wizualizacja danych przy pomocy kartogramów.  

4. Interpretacja wyników.  

Przyporządkowanie metody do pytań badawczych: 

Zastosowanie metod kartograficznych pozwoliło pogłębić odpowiedzi na 
następujące pytania badawcze:  

1. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi  
w Wielkopolsce a obszarami wielkopolskich inteligentnych specjalizacji 
opisanymi  
w RIS3?  

2. Które ze zidentyfikowanych nowych obiecujących sektorów mają charakter 
silnie niszowy? 

3. Jaka jest koncentracja podregionalna zidentyfikowanych w Wielkopolsce 
nowych sektorów? (w przypadku gdy zostaną zidentyfikowane skupiska 
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Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

przedsiębiorstw reprezentujących badany sektor poza Poznaniem).  

8. Panel ekspertów Opis metody:  

Panel ekspertów jest to dobrana z danej zbiorowości próba ekspertów, podlegająca 
badaniu realizowanym jednorazowo lub w pewnych odstępach czasu. Panel 
ekspertów prowadzony został przez doświadczonego moderatora, zgodnie  
z przyjętym wcześniej scenariuszem. 

Panel ekspertów został realizowany zgodnie z zaleceniami metodologicznymi 
wypracowanymi przez Komisję Europejską w zakresie ewaluacji zjawisk społeczno-
ekonomicznych8

Opis kluczowych czynności:  

.  
W pierwszej kolejności nastąpiło opracowanie scenariusza panelu oraz identyfikacja 
potencjalnych ekspertów uczestniczących. Elementy te zostały uzgodnione  
z Zamawiającym. 

1. Opracowanie scenariusza panelu.  

2. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników z prezentacją 
dotychczasowych wyników (przekrojowo ze wszystkich zastosowanych 
metod badawczych).  

3. Przygotowanie szerokiej listy potencjalnych uczestników panelu. 

4. Weryfikacja scenariusza, materiałów informacyjnych oraz listy 
potencjalnych uczestników panelu z przedstawicielem Zamawiającego.  

5. Uzgodnienie kwestii związanych z logistyką panelu (lokalizacja, termin, 
sposób rejestracji).  

6. Rekrutacja uczestników.  

7. Przeprowadzenie panelu ekspertów (moderacja ze strony przedstawiciela 
zespołu ekspertów, posiadającego duże doświadczenie w prowadzeniu tego 
typu spotkań). 

8. Przygotowanie dokumentacji panelu (m.in. dokumentacja audio, notatki).  

9. Włączenie wyników panelu ekspertów do raportu (m.in. w części dotyczącej 
interpretacji uzyskanych wyników oraz rekomendacji zmian do RSI dla 
województwa wielkopolskiego)  

Dobór uczestników badania:  

                                                                 
 

 
8 Evaluating Socio Economic Development, Sourcebook 2: Methods & Techniques Expert panels, KomisjaEuropejska 
2009.  
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Lp.  Nazwa metody Szczegółowy opis metody i kluczowych czynności z nią związanych, które zostały 
podjęte w celu realizacji analizy 

Panel ekspertów został przeprowadzony z przedstawicielami procesu 
przedsiębiorczego odkrywania w Wielkopolsce (m.in. z przedstawicielami 
Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, Grup Roboczych Forum 
Inteligentnych Specjalizacji, Zespołu Międzydepartamentowego ds. Inteligentnych 
Specjalizacji) oraz z przedstawicielami jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz 
instytucji otoczenia biznesu związanych z KET, ICT oraz sektorami kreatywnymi  
w Wielkopolsce.  

Przyporządkowanie metody do pytań badawczych: 

Panel ekspertów pozwolił pogłębić odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  

1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory w skali Wielkopolski? 

2. Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi  
w Wielkopolsce a tymi określonymi w skali europejskiej i globalnej?  

3. Które ze zidentyfikowanych nowych obiecujących sektorów mają charakter 
silnie niszowy? 

4. Czy i jakie zmiany należałoby wprowadzić w części Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 dotyczącej identyfikacji 
obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski i wizji ich rozwoju  
w kontekście wyników przeprowadzonej analizy? 
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4.6. Przyporządkowanie metod do pytań badawczych 

Poniżej wykonawca prezentuje dla każdego z pytań badawczych zastosowanie odpowiednich źródeł danych. 
Aby zwiększyć czytelność, została zaprezentowana wersja tabelaryczna, w której akronimami przedstawiono 
poszczególne źródła danych:  

• DR – analiza danych zastanych (metoda badań wtórnych o charakterze ilościowym – dane 
statystyczne i jakościowym) 

• SWOT – analiza SWOT (metoda analityczna, jako materiał wejściowy wykorzystująca dane 
pierwotne i wtórne, metoda jakościowa z ewentualnymi elementami ilościowymi – np. przyjęcie 
wag dla poszczególnych elementów analizy) 

• DP – analiza dobrych praktyk (metoda analityczna, jako materiał wejściowy wykorzystująca dane 
pierwotne i wtórne, metoda jakościowa) 

• AP – analiza porównawcza (metoda analityczna, jako materiał wejściowy wykorzystująca dane 
pierwotne i wtórne, metoda jakościowa z ewentualnymi elementami ilościowymi – np. 
klasyfikowanie przy pomocy skal punktowych dla elementów charakteryzujących dany obiekt) 

• IDI – pogłębione wywiady indywidualne z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucji otoczenia 
biznesu i jednostek naukowych (metoda badań pierwotnych o charakterze jakościowym) 

• IDI PO – pogłębione wywiady indywidualne z przedstawicielami procesu przedsiębiorczego 
odkrywania w Wielkopolsce (metoda badań pierwotnych o charakterze eksperckim, jakościowym) 

• ITI – pogłębione wywiady telefoniczne z ekspertami międzynarodowymi, współpracującymi  
z Komisją Europejską z obszaru KET, ICT oraz sektorów kreatywnych (metoda badań pierwotnych  
o charakterze eksperckim, jakościowym) 

• MK – metody kartograficzne (metoda analityczna, jako materiał wejściowy wykorzystująca w tym 
przypadku dane wtórne – dane statystyczne, metoda ilościowa) 

• PE – panel ekspertów (metoda badań pierwotnych o charakterze eksperckim, jakościowym) 
 

Lp. Pytanie badawcze DR SWOT DP AP IDI IDI PO ITI MK PE 

1. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory  
w skali europejskiej i globalnej? √  √ √   √   

2. Jakie identyfikuje się nowe obiecujące sektory  
w skali Wielkopolski? √ √   √ √   √ 

3. 
Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami 
zidentyfikowanymi w Wielkopolsce a tymi 
określonymi w skali europejskiej i globalnej? 

√    √    √ 

4. 

Jaka jest korelacja pomiędzy nowymi sektorami 
zidentyfikowanymi w Wielkopolsce a obszarami 
wielkopolskich inteligentnych specjalizacji 
opisanymi w RIS3?  

√ √   √ √  √  

5. Które ze zidentyfikowanych nowych obiecujących 
sektorów mają charakter silnie niszowy? √    √   √ √ 

6. 
Jaka jest koncentracja podregionalna 
zidentyfikowanych w Wielkopolsce nowych 
sektorów? 

√    √   √  

7. 

Jakie obecnie są prowadzone prace, planowane 
przedsięwzięcia i dalsze zamierzenia Komisji 
Europejskiej dot. stwarzania możliwości dla 
wsparcia KET, ICT oraz sektorów kreatywnych? 

√  √    √   

8. 

Czy i jakie zmiany należałoby wprowadzić w części 
Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 
na lata 2015-2020 dotyczącej identyfikacji 
obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski 
i wizji ich rozwoju w kontekście wyników 
przeprowadzonej analizy? 

√     √   √ 
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4.7. Podsumowanie zastosowania poszczególnych metod badawczych 

Podział badania na podstawowe etapy wynikał z założeń przyjętych w zapytaniu ofertowym. Zgodnie z nim, 
projekt został podzielony na następujące etapy:  

• Etap I:  obejmował opracowanie ostatecznej koncepcji analizy w oparciu o SOPZ i ofertę 
Wykonawcy.  

• Etap II:  obejmował przeprowadzenie analizy z wykorzystaniem metod badawczych opisanych  
w Ostatecznej Koncepcji Analizy zaakceptowanej przez Zamawiającego i przekazanie Wstępnego 
Raportu Końcowego. 

• Etap III:  obejmował przekazanie Ostatecznego Raportu Końcowego Zamawiającemu. 

 

Kluczowe znaczenie w tym zakresie miało rozplanowanie prac badawczych w zakresie Etapu II, który został 
podzielony na następujące działania:  

1. Zgromadzenie i wstępna analiza danych zastanych – analiza zgromadzonego materiału pozwoliła 
uzyskać wstępne odpowiedzi w zakresie nowych obiecujących sektorów gospodarki, jak również 
zidentyfikować ewentualne luki w danych, które zostały uzupełnione/pogłębione w wyniku 
zastosowania metod badawczych o charakterze pierwotnym. W tym zakresie szczególnie użyteczna 
była analiza danych statystycznych, która pozwoliła wstępnie zidentyfikować m.in. różne obszary 
biotechnologii (rozdz. 7.1). W tym miejscu została również przeprowadzona analiza dobrych 
praktyk (rozdz. 5), której celem była identyfikacja sposobów wyłaniania nowych obiecujących 
sektorów na poziomie europejskim i globalnym, które można uznać za efektywne i skuteczne.  

2. Udział w posiedzeniach grup roboczych forum poszczególnych specjalizacji województwa 
wielkopolskiego jako adaptacja formuły panelu ekspertów. Wypowiedzi uczestników pozwoliły 
wstępnie zidentyfikować interesujące sektory gospodarki, szczególnie leżące na styku 
dotychczasowych specjalizacji oraz badanych sektorów (ICT, KET i sektory kreatywne).  

3. Zgromadzenie i analiza danych jakościowych stanowiących pogłębienie materiału uzyskanego  
z analizy danych zastanych:  

a. Pogłębione wywiady indywidualne z przedstawicielami jednostek naukowych/ instytucji 
otoczenia biznesu/ przedsiębiorstw reprezentujących KET, ICT oraz sektory kreatywne. 
Badanie pozwoliło uzyskać dane dotyczące sektorów w obrębie ww., które można uznać za 
obiecujące dla Wielkopolski oraz pogłębić wiedzę na ich temat (rozdz. 5.2).  

4. Pogłębiona analiza zgromadzonego materiału – zastosowano dodatkowe metody o charakterze 
analitycznym, które umożliwiły pogłębione wnioskowanie w zakresie zgromadzonego materiału 
badawczego z działań 1,2 i 3 (rozdz. 7.3):  

a. Metody kartograficzne umożliwiły wizualizację danych statystycznych (liczby 
przedsiębiorstw) dla obiecujących nowych sektorów.  

b. Analiza porównawcza umożliwiła zestawienie uzyskanych wyników z analizy dobrych 
praktyk w postaci tabelarycznej, co umożliwi łatwiejsze wychwycenie pewnych 
prawidłowości i wnioskowania.  

c. Analiza SWOT zastosowana dla zidentyfikowanych nowych obiecujących sektorów  
w Wielkopolsce, które wpisują się w obszar KET, ICT oraz sektorów kreatywnych (dla 
każdego z nich wykonano osobną analizę SWOT).  

5. Interpretacja uzyskanych wyników, formułowanie wniosków i rekomendacji z kluczowymi 
osobami zaangażowanymi w procesy przedsiębiorczego odkrywania w Wielkopolsce oraz 
przedstawicielami nowych obiecujących sektorów gospodarki (rozdz. 6, 7 i 8):  

a. Pogłębione wywiady indywidualne z uczestnikami procesu przedsiębiorczego odkrywania  
w Wielkopolsce pozwoliły umiejscowić zidentyfikowane i pozytywnie zweryfikowane nowe 
obiecujące sektory w ekosystemie dotychczas przyjętych rozwiązań (np. dotychczas 
przyjętych inteligentnych specjalizacji oraz systemu wsparcia na poziomie regionu). 

b. Panel ekspertów w formie spotkań grup roboczych forum poszczególnych specjalizacji. 
Uczestnicy spotkań mieli okazję wypowiedzieć się, co do nowych obiecujących sektorów  
w skali regionu.  

6. Opracowanie raportu w wersji wstępnej. 
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7. Opracowanie streszczenia w wersji PL i EN. 
8. Weryfikacja dokumentów z Zamawiającym. 
9. Opracowanie ostatecznych wersji dokumentów. 
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5. Analiza dobrych praktyk w zakresie identyfikacji nowych obiecujących sektorów gospodarki  
Identyfikacja obiecujących sektorów gospodarki na poziomie regionu zazwyczaj odbywa się z zastosowaniem zróżnicowanych metod. Należą do nich m.in. analiza danych 
zastanych, analiza danych statystycznych badania ilościowe (ankiety telefoniczne, internetowe, papierowe) i jakościowe (wywiady indywidualne i grupowe, warsztaty), 
modelowanie ekonometryczne, czy też kompleksowe podejścia oparte np. na procesie przedsiębiorczego odkrywania tudzież foresight dla identyfikacji obszarów 
technologicznych. Poniżej przedstawiono wybrane, interesujące metody w formie tabelarycznej (przy czym pominięto aktualnie, powszechnie stosowane metody związane  
z procesem przedsiębiorczego odkrywania, np. zaangażowaniem interesariuszy w różne formy badań).  

Tabela 3. Analiza porównawcza dobrych praktyk w zakresie identyfikacji nowych obiecujących sektorów gospodarki na poziomie regionu.  

Dobra praktyka Opis praktyki  Identyfikacja efektów Możliwość zastosowania 
w Wielkopolsce 

Forsight 
technologiczny, 
branżowy, 
regionalny  

W zakresie analizy trendów rozwojowych wykorzystywana jest metodyka foresightu. 
Wraz z rozwojem współczesnego świata (rosnącą liczbą powiązań w gospodarce, 
globalizacją, postępem technicznym i technologicznym oraz implementacją coraz 
bardziej zaawansowanych rozwiązań innowacyjnych) pojawia się konieczność 
poszukiwania i wykorzystania nowych technik oceny przyszłych szans i zagrożeń 
związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowania 
odpowiednich działań wyprzedzających9

• identyfikację kluczowych technologii w przyszłości;  

. Instrumentem, który wychodzi naprzeciw 
tym potrzebom, jest foresight. Zaliczany jest on do grupy studiów nad przyszłością 
(future studies). Jego kluczowym założeniem jest bowiem przewidywanie i 
przygotowanie się na zdarzenia, zjawiska, procesy czy potrzeb mające mieć miejsce w 
przyszłości. Do najważniejszych elementów zalicza się:  

• ocenę szans i zagrożeń dla technologii;  
• identyfikację działań, które należy podjąć w celu rozwoju technologii;  

Cykliczne prowadzenie 
badań typu foresight 
umożliwia przede 
wszystkim identyfikację 
kluczowych technologii w 
przyszłości.  

Do uzupełniających 
efektów można wskazać 
m.in. wzrost poziomu 
wiedzy w zakresie 
antycypowania przyszłości, 
identyfikacja rozwiązań o 
największym potencjale 
rozwoju, ocena 

Metoda zastosowana  
w Wielkopolsce w latach 
2009-2011 w postaci 
zakrojonego na szeroką 
skalę, Foresightu 
Regionalno – 
Społecznego.  

Foreseight jest metodą 
kosztowną, wymagającą 
podjęcia szeregu działań 
o charakterze 
organizacyjnym, jak 
również zaangażowania 
ekspertów z różnych 

                                                                 
 

 
9  
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Dobra praktyka Opis praktyki  Identyfikacja efektów Możliwość zastosowania 
w Wielkopolsce 

• budowę scenariuszy. 

Typologie metod foresightu są trudne do sklasyfikowania, spowodowane jest to tym, 
iż metody te są elastyczne w stosowaniu. Literatura prezentuje szereg różnych podejść 
do rozważań nad przyszłością. Wśród najpopularniejszych, wykorzystywanych metod 
są m.in.: 

• metoda Delphi; 
• budowanie scenariusza; 
• burza mózgów; 
• technologie kluczowe, mapa drogowa technologii.  

Krajem przedstawianym jako wzór w zakresie przeprowadzania forsight 
technologicznego jest Japonia.  

Japończycy uważają, iż główną wartość foresightu nie stanowią bezpośrednie skutki 
foresightu (prognozy oraz późniejsze polityki na nich oparte), lecz korzyści z procesu 
foresight. Owe korzyści procesowe mogą być podsumowane jako „4k+z” tj. 
komunikacja, koncentracja na dłuższym okresie czasu, koordynacja, konsensus oraz 
zaangażowanie. Badania Foresight w Japonii wykorzystuje techniki takie jak badania 
Delphi panele ekspertów, burze mózgów, scenariusze, badania zlecone konsultantom  
i tak dalej. Na kolejnym, niższym poziomie (foresight mezo-poziomu), stowarzyszenia 
przemysłowe oraz nieformalne zgrupowania firm tworzone ad hoc wykonują lub 
zlecają szeroką paletę zadań foresight dla określonych sektorów przemysłowych lub 
technologicznych. W końcu, wiele zadań typu foresight na poziomie mikro jest 
przeprowadzanych w ramach poszczególnych firm, gdzie główne przedsiębiorstwa 
oparte na nauce podejmują znaczne wysiłki w ramach prognozowania poszczególnych 
zakresów produktów lub procesów. 

Jako wadę badań forsightowych w literaturze przedmiotu wskazuje się przede 
wszystkim ich koszty.  

Warto nadmienić, że w województwie wielkopolskim w latach 2009-2011 realizowany 
był, zakrojony na szeroką skalę, Foresight Regionalny – Społeczny. Jednakże badania 
foreseightowe to systematyczny sposób pozyskiwania informacji i jej odpowiedniego 

innowacyjności określonych 
technologii, identyfikacja 
produktów zwiększających 
konkurencyjność regionu, 
wzrost poziomu wiedzy w 
zakresie warunków rozwoju 
określonego sektora lub 
branży, opracowanie 
scenariuszy rozwoju 
określonych technologii, i 
in. 

dziedzin.  
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Dobra praktyka Opis praktyki  Identyfikacja efektów Możliwość zastosowania 
w Wielkopolsce 

wykorzystywania w celu budowania średnio- i długookresowej wizji i priorytetów 
rozwoju. Z uwagi na upływ czasu jaki minął od ostatniego badania, warto rozważyć 
aktualizację jego wyników. Tym bardziej, że planowanie rozwoju terytorialnego 
powinno być oparte na czterech filarach konceptualizacji stanu istniejącego oraz 
stanów przyszłych. Do filarów tych zaliczyć należy:  

• pogłębioną diagnozę aktualnej sytuacji terytorium, opracowaną na podstawie badań 
ilościowych i jakościowych, prognoz i foreseightu strategicznego;  

• wyników monitoringu wdrożenia opracowanych wcześniej dokumentów 
planistycznych wszystkich rodzajów (ze sfery społeczno-gospodarczej  
i zagospodarowania przestrzennego);  

• alternatywnych scenariuszy rozwoju o charakterze heurystycznym, bazujących na 
studiach i koncepcjach prospektywnych;  

• dostępnych systemach wsparcia rozwoju terytorialnego, wynikających z polityki 
jednostek terytorialnych wyższego szczebla, a zwłaszcza Unii Europejskiej i kraju10

 

. 

FET Observatory Obserwatorium stworzone w ramach unijnego projektu OBSERVE11. Cel działalności 
FET Observatory to rozpoznawanie nowych możliwości i kierunków 
interdyscyplinarnych badań w zakresie nowych i wizjonerskich technologii dowolnego 
rodzaju oraz zainicjowanie strategicznych debat na temat przyszłości tychże obszarów. 
Obserwatorium FET obejmuje wszystkie obszary technologiczne. Jest to źródło 

Efekt projektu OBSERVE 
jest zbliżony do foreseightu. 
Przy czym poprzez 
zinstytucjonalizowanie 
procesu można zakładać, że 

Dobra praktyka wpisuje 
się częściowo w zakres 
zadań Regionalnego 
Obserwatorium 
Terytorialnego.  

                                                                 
 

 
10 https://www.mr.gov.pl/media/5648/Noworol_ekspertyza_2014_POPT.pdf 
11 Więcej na temat projektu: https://www.horizon-observatory.eu/radar-en/index.php 
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Dobra praktyka Opis praktyki  Identyfikacja efektów Możliwość zastosowania 
w Wielkopolsce 

informacji "par excellence" na temat przyszłych i powstających technologii. efekty będą pojawiały się 
na bieżąco, a nie tylko  
w ramach danej edycji 
badań (jak to ma miejsce  
w przypadku foreseightu).  

Magiczny Kwadrat 
Gartnera 

Gartner, Inc. jest to międzynarodowa firma analityczno-doradcza, specjalizująca się  
w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz zarządzania 
technologiami. W obszarze zarządzania technologiami zajmuje się m.in. Business 
Intelligence i zarządzaniem informacjami. Jeden z rodzajów raportów, które Gartner 
przygotowuje - to Gartner Magic Quadrant ukazujący jacy dostawcy rozwiązań IT są na 
rynku oraz jakie mają możliwości i wizję. Celem tego raportu jest ukazanie 
rozmieszczenia sił „graczy” na rynku IT.  

Kwadraty są też dosyć często wykorzystywane przez inwestorów jako wskaźnik, które  
z firm są perspektywiczne i warto w nie inwestować i na jakich opierać swoje portfele 
inwestycyjne. 

Kwadrat ma 4 pola (kwadraty) oraz 2 osie: Osie: 

• Oś pionowa to “Ability to execute” – określa jak duże możliwości ma dana 
firma do wdrożenia swoich pomysłów i rozwiązań. Są to zarówno możliwości 
biznesowe, finansowe, jak i organizacyjne. 

• Oś pozioma to “Completeness of vision” – określa jak dobrą i kompletną 
wizję danego segmentu rynku ma firma oraz jak dobrze patrzy w przyszłość w 
tym segmencie. 
Kwadraty: 

• Kwadrat “Leaders” – tu znajdują się firmy, które określiły swoją wizję oraz 
sprawnie realizują ją w praktyce. Mają również środki potrzebne do jej 
realizacji i są przygotowane na przyszłość. 

• Kwadrat “Visionaries” – mają dobrą wizję i wiedzą, w którą stronę zmierza 
rynek, ale niestety z realizacją tej wizji nie jest u nich najlepiej 

• Kwadrat “Challengers” – firmy, które dobrze sobie radzą dziś (lub 
zdominowały dużą część rynku), ale nie do końca wykazują zrozumienie tego 

Efektem zastosowania 
Magicznego Kwadratu 
Gartnera jest możliwość 
szczegółowego 
zdiagnozowania trendów 
zachodzących w obszarze 
rynku IT, w tym analiza 
skupień oraz możliwości 
rozwojowych.  

Zasadniczo metoda 
została stworzona na 
potrzeby analizy rynku 
IT, niemniej jednak 
można ją rozszerzyć o 
inne dziedziny 
gospodarki. Wydaje się 
jednak, że jest to zbyt 
niszowa i mało znana 
metoda, aby jej 
zastosowanie było 
odbierane przez różnego 
typu interesariuszy jako 
wiarygodne  
i rozstrzygające. 
Ewentualnie można ją 
uznać za metodę 
uzupełniającą.  
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Dobra praktyka Opis praktyki  Identyfikacja efektów Możliwość zastosowania 
w Wielkopolsce 

w którą stronę zmierza rynek 
• Kwadrat “Niche players”– skupiają się na małej części danego rynku 

(geograficznie lub funkcjonalnie) lub firmach, które nie mają wizji oraz nie do 
końca radzą sobie z jej realizacją 

Gartner w pojedynczy kwadrat, na podstawie analiz i pełnego raportu, wpisuje firmy 
do danego sektora. Poprzez analizę ogółu firm możliwe jest identyfikowanie pewnych 
skupień firm w obrębie sektorów oraz identyfikowanie ewentualnych możliwości 
rozwojowych tych sektorów.  

 

Analiza danych 
statystycznych 

Analiza dostępnych danych statystycznych jest przeprowadzana niemal w każdych 
badaniach mających na celu identyfikację nowych obiecujących sektorów. Najczęściej 
analizowane są następujące wskaźniki w tym zakresie:  

1. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w stosownym rejestrze.  
2. Produkcja globalna. 
3. Zużycie pośrednie. 
4. Zatrudnienie.  
5. Przychody ze sprzedaży. 
6. Przychody z eksportu. 
7. Liczba zgłoszeń patentowych.  

Zastosowanie analizy danych statystycznych można sprowadzić zarówno do prostego 
wyliczenia frekwencji i udziału wartości tych wskaźników (i ich zwizualizowanie  
w postaci tabelarycznej i graficznej), jak również bardziej zaawansowane, polegające 
na obliczeniu wskaźników lokalizacji i dynamiki. Efekty zastosowania analizy danych 
statystycznych można również wizualizować z pomocą metod kartograficznych 
(przede wszystkim kartogram).  

Identyfikacja sektorów 
gospodarki w podziale na 
takie kategorie jak np. 
wiodące, niszowe, 
dynamicznie rozwijające 
się, itp.  

Praktycznie każde 
badania w zakresie 
identyfikacji 
obiecujących sektorów 
wykorzystują analizę 
danych statystycznych. 
Przy czym może ona być 
przeprowadzona  
z wykorzystaniem 
różnorodnych metod 
(np. poprzez wyliczenie 
prostych częstości i 
udziałów, poprzez 
bardziej zaawansowane 
związane z wyliczeniem 
wskaźników lokalizacji  
i dynamiki). W polskich 
realiach pewną 
trudnością jest 
dostępność danych 
statystycznych na 
odpowiednim poziomie 
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Dobra praktyka Opis praktyki  Identyfikacja efektów Możliwość zastosowania 
w Wielkopolsce 

szczegółowości. 

Prognozowanie Prognozowanie umożliwia zbadanie relacji pomiędzy czynnikami zewnętrznymi  
i wewnętrznymi a badanym zjawiskiem. Dodatkowo estymuje się parametry, które 
umożliwią wykorzystanie danych z przeszłości do wnioskowania o przyszłości. Przy 
czym na końcowy wynik prognoz duży wpływ ma wybór metody i sposób budowania 
modelu prognostycznego. Do prognozowania stosuje się najczęściej rozmaite techniki 
statystyczne i matematyczne. 

Prognozy co do przyszłych 
zmian w danym sektorze 

Prognozowanie może 
być przydatne, jako 
uzupełniająca technika. 
Aby uzyskać w miarę 
wiarygodne dane  
z zastosowania metod 
prognozowania, należy 
jednak wziąć pod uwagę 
różne czynniki mikro  
i makroekonomiczne, 
które mogą oddziaływać 
na dane zjawisko  
(z których część trudno 
przewiedzieć, np. rozwój 
sytuacji geopolitycznej 
na działalność 
eksportową). Z tego 
względu metoda może 
mieć uzupełniający 
charakter w stosunku do 
innych.  

Źródło: opracowanie własne.  
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6. Nowe obiecujące sektory w skali europejskiej i globalnej  
6.1. KET 

Priorytetem nowoczesnego rozwoju gospodarczego są technologie KET, które to technologie funkcjonują na 
wiele sposobów w wielu różnych łańcuchach wartości i sektorach w światowym przemyśle. Tworzą wartość 
na całej długości łańcucha – począwszy od materiałów, przez sprzęt i urządzenia, aż po produkty i usługi. Ze 
względu na ten przekrojowy charakter i istotne systemowe znaczenie dla różnych gałęzi przemysłu 
europejskiego KET będą w nadchodzących latach katalizatorem umacniania i modernizacji bazy 
przemysłowej, jak również motorem rozwoju zupełnie nowych branż. Analizując obiecujące sektory w 
obrębie KET należy przyjrzeć się mikro-/nanoelektronice, fotonice, nanotechnologii, biotechnologii 
przemysłowej, zaawansowanym materiałom i zaawansowanym systemom produkcji.  

W zakresie mikro-/nanoelektroniki obiecujące są wszelkie zagadnienia związane z szeroko pojętą 
technologią, konstrukcją przyrządów, charakteryzacją oraz zastosowaniem nowych materiałów w obszarze 
optoelektroniki i mikroelektroniki. Zagadnienia te, w aspekcie teoretycznym obejmują również zjawiska i 
aplikacje z obszaru nanoelektroniki (kropki kwantowe, spinotronika, nanomateriały, technologie przyrządów 
o rozmiarach nanometrycznych). 

Jeśli chodzi o fotonikę to jest ona dziedziną techniki łączącą zagadnienia związane z optyką, elektroniką  
i informatyką. Uważana jest za jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie i na 
świecie. Dziedzina ta staje się wszechobecna przenikając niemalże do wszystkich gałęzi przemysłu. Dzięki 
interdyscyplinarności odgrywa ona znaczącą rolę od systemów energetycznych, po zaawansowane, 
precyzyjne systemy robotyczne, technologie kosmiczne i związane z bezpieczeństwem państwa. Rozwój 
technologii fotonicznych zauważalny jest np. w analityce, dermatologii, chirurgii. Światowy rynek fotoniczny 
rozwija się  
w niesamowitym tempie. Branża fotoniczna prognozuje wzrost całego rynku do ponad 600 mld euro w 2020 
roku12. Yole Developpement szacuje, że wartość rynku detektorów podczerwieni w 2020 roku sięgnie 0,5 
mld dolarów (przy nieco ponad 200 mln dol. w 2015 roku). Prowadzone są również prace nad powszechnym 
zastosowaniem fotoniki krzemowej, która ma szansę zrewolucjonizować telekomunikację i przesył danych  
w ciągu najbliższych 10 lat. Obecnie ta technologia jest mocno popychana do przodu przez duże firmy 
internetowe, takie jak Facebook i Microsoft. Fotonika krzemowa osiągnęła punkt krytyczny, który poprzedza 
ogromny wzrost. Może ona m.in. popchnąć integrację funkcji optycznych i miniaturyzację w celu osiągnięcia 
udanych produktów, co ma szczególne znaczenie np. dla autonomicznych samochodów, czujników 
biochemicznych i chemicznych13

Interdyscyplinarnością charakteryzuje się również nanotechnologia, która wpisuje się także w trend 
miniaturyzacji, będący niewątpliwie odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego społeczeństwa. Nanotechnologia 
stanowi dziedzinę, której rozwiązania wykorzystywane są m.in.: w rolnictwie, komunikacji, energetyce, 
elektronice, informatyce, przemyśle spożywczym, ochronie zdrowia, higienie, astronautyce, robotyce, 
materiałoznawstwie, medycynie czy przemyśle zbrojeniowym. Ze względu na szeroki zakres zastosowań 
oczekuje się, że globalny rynek nanotechnologii wzrośnie na poziomie CAGR o około 18,1% w ciągu 
następnej dekady, aby osiągnąć 203,95 miliardów dolarów do 2025 roku. W chwili obecnej jednym  
z największych sektorów, w których nanotechnologia dokonała przełomu jest branża opieki zdrowotnej, 
przede wszystkim dzięki zastosowaniu jej w diagnostyce i leczeniu chorób przewlekłych, takich jak rak, zawał 
serca itp. Globalny rynek nanomedyczny ma wzrosnąć na poziomie CAGR wynoszącym 14,0% w okresie 
2017-2022 i powinien osiągnąć 293,1 USD. Gorącymi tematami związanym z nanotechnologią są obecnie 

. 

                                                                 
 

 
12 5 Foresight technologiczny przemysłu - InSight 2030, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012. 
13 http://www.yole.fr/SiliconPhotonics_Market_Applications.aspx#.Wh_VQ0ribtJ 
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m.in. atomy i obliczenia molekuł, spektroskopia wysokiej rozdzielczości przestrzennej pod sondą SPM, grafen  
i materiały 2D, materiały niskonakładowe (nanoprzewody, klastry, kropki kwantowe itp.), 
nanobiotechnologia i nanomedycyna, nanochemia, narzędzia do nanofabrykacji i integracja nanoskali, 
nanomagnetyzm  
i spintronika, nanomateriały, nanostrukturalne i nanocząsteczkowe materiały, nanotechnologie dla 
bezpieczeństwa i obrony, nanofotonika, plazmonika, nanooptyka.  

Nanotechnologia ma m.in. znaczący wpływ na globalny przemysł agrobiznesu - rozwój nowych materiałów 
funkcjonalnych, rozwój produktów, projektowania metod i oprzyrządowania dla bezpieczeństwa żywności  
i bezpieczeństwa biologicznego. Z kolei zwiększenie wykorzystania zminiaturyzowanych satelitów 
prawdopodobnie zwiększy zastosowanie nanotechnologii w przemyśle lotniczym. 

Z kolei biotechnologia przemysłowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin biotechnologii  
w krajach Europy Zachodniej, jak również w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach i Indiach. Wykorzystuje 
ona enzymy, drobnoustroje i hodowle komórek roślinnych czy zwierzęcych w produkcji i przetwarzaniu 
chemikaliów, materiałów i energii. Biotechnologia przemysłowa daje szansę na zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska oraz zachowanie i tak już drastycznie zdewastowanych, zanikających zasobów 
naturalnych,  
a wszystko to przy zdecydowanie niższych kosztach niż w przypadku procesów przemysłowych opartych na 
syntezie chemicznej. Dzięki biotechnologii przemysłowej można uzyskiwać zróżnicowane produkty, które są 
szeroko stosowane w przemyśle perfumeryjno-kosmetycznym i w produkcji aromatów spożywczych. Należą 
do nich głównie środki zapachowe i smakowe, barwniki, witaminy, a także niektóre polimery. Nowym 
wyzwaniem dla biotechnologii przemysłowej jest także konieczność produkcji czystej, odnawialnej energii. 

 

Poza oddziaływaniem na rozwój poszczególnych branż przemysłu, biotechnologia przemysłowa wpływa na 
stan gospodarki poprzez generowanie nowych, innowacyjnych produktów i efektywnych procesów 
technologicznych. Dynamiczny rozwój tej gałęzi biotechnologii pozwala na utworzenie nowych miejsc pracy 
również w pokrewnych przemysłach, szczególnie w rolnictwie, chemii, informatyce, ochronie środowiska  
i energetyce. Atrakcyjność biotechnologii przemysłowej dla przedsiębiorców przejawia się w tym, że jej 
zastosowanie jest jednoznaczne z obniżeniem kosztów produkcji oraz otwiera drogę do nowych rynków 
zbytu dla innowacyjnych produktów, które mogą trafić na rynek w ciągu dwóch do pięciu lat.  

W dobie przyspieszenia technologicznego i olbrzymiego postępu w wielu dyscyplinach naukowych, 
podejmowanych jest szereg działań zmierzających do powstania, rozwoju i wdrażania nowych technologii 
materiałowych. Sprostaniu wyzwaniom globalnej konkurencji na rynku nowych materiałów służy wdrażanie 
innowacji, które są siłą napędową m.in. zwiększonej efektywności materiałowej, lepszej jakości 
produkowanych towarów i tworzenia dla nich nowych rynków zbytu. Obszar zastosowań nowych materiałów 
dynamicznie się poszerza. Poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań tworzy się zaawansowane 
materiały o pożądanych właściwościach fizycznych i chemicznych dla potrzeb np. nano- i optoelektroniki, 
fotoniki, mechatroniki i inżynierii biomedycznej. Obszarem szeregu badań są metamateriały, tj. np.  
o ujemnym współczynniku załamania, materiały fotoniczne na krzemie, germanie i cynie; materiały dla 
światłowodów UV i IR, polimery i pokrycia polimerowe. Dynamicznie rozwijający się przemysł sprawił, że 
wzrosło zapotrzebowanie na nowe funkcjonalne materiały, które swoje niezwykłe właściwości zawdzięczają 
strukturze ukształtowanej w skali nanometrycznej. Bardzo prężnie rozwija się np. sektor zajmujący się 
nanomateriałami i nanotechnologią. Mimo iż jest to młoda dziedzina techniki, coraz więcej firm zajmuje się 
tymi zagadnieniami. Nanomateriały charakteryzują się szczególnymi właściwościami, w tym nieosiągalną 
wcześniej wytrzymałością, ale także wyjątkowymi właściwościami cieplnymi, elektrycznymi, chemicznymi  
i biologicznymi. Wiodące nanomateriały będące w fazie rozwoju obejmują takie obszary jak np. kropki 
kwantowe, nanopowłoki, grafen, nanoceluloza i inne nanomateriały 2-D. We współczesnej technice, której 
rozwój jest w dużym stopniu uzależniony od dostępności nowych materiałów, podejście nanostrukturalne 
staje się wyznacznikiem postępu oraz innowacji. Przewiduje się szczególnie szerokie zapotrzebowanie 
nanomateriałów w obszarze medycyny. O dużym potencjale rozwoju można mówić również w przypadku 
bezodpadowych technologii materiałowych i technologii biodegradowalnych materiałów inżynierskich. 
Nanomateriały wykorzystywane są też coraz częściej w segmencie materiałów przeznaczonych do kontaktu  
z żywnością, przetwórstwa spożywczego czy produkcji rolnej. 
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Jako podsumowanie analiz przeprowadzonych w ramach niniejszego rozdziału, najważniejsze obszary 
rozwoju KET przedstawiono w formie tabelarycznej. Można je potraktować jako zidentyfikowane nowe, 
obiecujące sektory w skali globalnej.  

Nowe obiecujące sektory w skali globalnej 

• W zakresie mikro-/nanoelektroniki - obiecujące są wszelkie zagadnienia związane z szeroko pojętą 
technologią, konstrukcją przyrządów, charakteryzacją oraz zastosowaniem nowych materiałów w 
obszarze optoelektroniki i mikroelektroniki. Zagadnienia te, w aspekcie teoretycznym obejmują 
również zjawiska i aplikacje z obszaru nanoelektroniki (kropki kwantowe, spinotronika, 
nanomateriały, technologie przyrządów o rozmiarach nanometrycznych). 

• fotonika - Rozwój technologii fotonicznych zauważalny jest np. w analityce, dermatologii, chirurgii. 
rynku detektorów podczerwieni, zastosowanie fotoniki krzemowej, Może ona m.in. popchnąć 
integrację funkcji optycznych i miniaturyzację w celu osiągnięcia udanych produktów, co ma 
szczególne znaczenie np. dla autonomicznych samochodów, czujników biochemicznych  
i chemicznych14

• nanotechnologia, - Gorącymi tematami związanym z nanotechnologią są obecnie m.in. atomy  
i obliczenia molekuł, spektroskopia wysokiej rozdzielczości przestrzennej pod sondą SPM, grafen  
i materiały 2D, materiały niskonakładowe (nanoprzewody, klastry, kropki kwantowe itp.), 
nanobiotechnologia i nanomedycyna, nanochemia, narzędzia do nanofabrykacji i integracja 
nanoskali, nanomagnetyzm i spintronika, nanomateriały, nanostrukturalne i nanocząsteczkowe 
materiały, nanotechnologie dla bezpieczeństwa i obrony, nanofotonika, plazmonika, nanooptyka.  

. 

Trend miniaturyzacji, rozwiązania dla rolnictwa, komunikacji, energetyki, elektroniki, informatyki, 
przemysłu spożywczego, ochrony zdrowia, higieny, astronautyki, robotyki, materiałoznawstwa, 
medycy czy przemysłu zbrojeniowego. W chwili obecnej jednym z największych sektorów,  
w których nanotechnologia dokonała przełomu jest branża opieki zdrowotnej, przede wszystkim 
dzięki zastosowaniu jej w diagnostyce i leczeniu chorób przewlekłych, takich jak rak, zawał serca 
itp.  

• Biotechnologia przemysłowa - jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin biotechnologii  
Wykorzystuje ona enzymy, drobnoustroje i hodowle komórek roślinnych czy zwierzęcych  
w produkcji i przetwarzaniu chemikaliów, materiałów i energii. Biotechnologia przemysłowa daje 
szansę na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz zachowanie i tak już drastycznie 
zdewastowanych, zanikających zasobów naturalnych, a wszystko to przy zdecydowanie niższych 
kosztach niż w przypadku procesów przemysłowych opartych na syntezie chemicznej. Dzięki 
biotechnologii przemysłowej można uzyskiwać zróżnicowane produkty, które są szeroko 
stosowane w przemyśle perfumeryjno-kosmetycznym i w produkcji aromatów spożywczych. 
Należą do nich głównie środki zapachowe i smakowe, barwniki, witaminy, a także niektóre 
polimery. Nowym wyzwaniem dla biotechnologii przemysłowej jest także konieczność produkcji 
czystej, odnawialnej energii. Poza oddziaływaniem na rozwój poszczególnych branż przemysłu, 
biotechnologia przemysłowa wpływa na stan gospodarki poprzez generowanie nowych, 
innowacyjnych produktów i efektywnych procesów technologicznych.  

                                                                 
 

 
14 http://www.yole.fr/SiliconPhotonics_Market_Applications.aspx#.Wh_VQ0ribtJ 
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• technologie materiałowe. poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań tworzy się 
zaawansowane materiały o pożądanych właściwościach fizycznych i chemicznych dla potrzeb np. 
nano- i optoelektroniki, fotoniki, mechatroniki i inżynierii biomedycznej. Obszarem szeregu badań 
są metamateriały, tj. np. o ujemnym współczynniku załamania, materiały fotoniczne na krzemie, 
germanie i cynie; materiały dla światłowodów UV i IR, polimery i pokrycia polimerowe. 
Nanomateriały. Wiodące nanomateriały będące w fazie rozwoju obejmują takie obszary jak np. 
kropki kwantowe, nanopowłoki, grafen, nanoceluloza i inne nanomateriały 2-D. We współczesnej 
technice, której rozwój jest w dużym stopniu uzależniony od dostępności nowych materiałów, 
podejście nanostrukturalne staje się wyznacznikiem postępu oraz innowacji. Przewiduje się 
szczególnie szerokie zapotrzebowanie nanomateriałów w obszarze medycyny. O dużym 
potencjale rozwoju można mówić również w przypadku bezodpadowych technologii 
materiałowych  
i technologii biodegradowalnych materiałów inżynierskich. Nanomateriały wykorzystywane są też 
coraz częściej w segmencie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przetwórstwa 
spożywczego czy produkcji rolnej. 

 
 
 
6.2. ICT 

W gospodarkach światowych dynamicznie rośnie również znaczenie sektora ICT. Rozwój technologii 
informacyjnych stanowi fundament wzrostu nie tylko sektora ICT, ale także całej gospodarki i społeczeństwa. 
Nieustanny i coraz szybszy rozwój ICT nieprzerwanie dostarcza nowych możliwości biznesowych.  

Kluczowe trendy w sektorze ICT zostały wskazane m.in. w Raporcie pt.: Perspektywy rozwoju polskiej branży 
ICT do roku 2025 opracowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Na podstawie przeprowadzonych badań 
wskazano, że w najbliższych latach kluczowymi trendami w sektorze ICT będą technologie w chmurze, Big 
Data, Internet Rzeczy oraz cyberbezpieczeństwo.15 Cloud computing16

                                                                 
 

 
15 https://www.mr.gov.pl/media/32965/RaportICT.pdf 

 to model przetwarzania danych 
oparty na użytkowaniu usług dostarczanych przez usługodawcę za pomocą Internetu. Eliminuje konieczność 
zakupu licencji oprogramowania, serwerów czy ponoszenia kosztów administracji urządzeń. Dostęp do 
rozproszonej przestrzeni dyskowej czy pamięci obliczeniowej daje szansę na używanie i płacenie tylko za 
zasoby, które się wykorzystuje. Główne korzyści, jakie można osiągnąć poprzez wykorzystanie usług chmury 
obliczeniowej, to oszczędność środków finansowych, mniejsze potrzeby w zakresie powierzchni biurowej i 
ograniczenie liczby osób zajmujących się obsługą informatyczną w firmie. Ponadto przetrzymywanie i 

16 Pod pojęciem chmury obliczeniowej (ang. cloud computing) rozumie się korzystanie ze skalowalnych usług ICT za 
pomocą Internetu. Usługi mogą obejmować dostęp do oprogramowania, korzystanie z określonej mocy obliczeniowej, 
przechowywanie danych. Wymienione usługi : 
– dostarczane są przy wykorzystaniu serwerów usługodawcy, 
– mogą być skalowalne w górę lub w dół (skalować można na przykład liczbę użytkowników czy też ilość 
przechowywanych danych), 
– mogą być zmieniane lub dostosowywane na własne żądanie (ang. on-demand self-service), tzn. bez konieczności 
ingerencji usługodawcy, 
– mogą podlegać formom płatności, takim jak abonament lub płatność elastyczna dostosowana do ilości i rodzaju 
zakupionych usług. 
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/10/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_pol
sce_2012-2016.pdf 
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przetwarzanie danych  
w chmurze ułatwia dostęp do informacji współdzielonych przez wielu użytkowników. Szacuje się, że  
w najbliższych latach model pracy w chmurze będzie coraz częściej wykorzystywany zarówno przez 
użytkowników indywidualnych, jak i korporacyjnych, a oszczędności z wdrożenia rozwiązań w chmurze 
wyniosą od 10% do 20% kosztów całego IT. Cały rynek rozwija się w tempie około kilkunastu procent rocznie. 
Głównym czynnikiem hamującym rynek jest obawa użytkowników o bezpieczeństwo danych. 

Kolejny z kluczowych trendów to Big Data tj. zbiory danych generowanych przez czynności przeprowadzane 
elektronicznie lub w wyniku komunikacji miedzy urządzeniami (maszynami M2M), np. na podstawie 
aktywności użytkowników mediów społecznościowych, aktywności użytkowników urządzeń przenośnych, 
aplikacji mobilnych oraz informacji z przebiegu procesów produkcyjnych. Zbiory te charakteryzują się dużą 
objętością, różnorodnością, złożonością, jak również wymagają zastosowania innowacyjnych technologii, 
narzędzi i metod informatycznych w celu wydobycia z nich nowej i użytecznej wiedzy. Organizacje, mogą 
zbierać dane bądź korzystać z zewnętrznych zbiorów danych w celu poprawy efektywności i lepszego 
podejmowania decyzji. Big Data pozwala firmom na lepsze segmentowanie klientów, a co za tym idzie, 
lepsze dopasowanie oferty. Kluczowym obszarem Big Data jest analityka, która pozwala na interpretację 
danych oraz poszukiwanie elementów przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie dostępnych danych pozwala 
także na lepsze projektowanie kolejnych generacji produktów i usług. Dzięki samouczeniu się maszyn 
(machine learning) możliwa jest skuteczna i coraz szybsza analiza danych. Technika ta wykorzystuje 
automatykę do rozpoznawania i uczenia się współzależności, szczególnie w zakresie analityki predykcyjnej  
i normatywnej (predictive and prescriptive analytics). Uczenie maszynowe jest ściśle związane z analityką 
danych i programowaniem eksploracji danych (data mining). Szacuje się, że rynki związane z analizą danych 
będą w najbliższych latach rosły w tempie 20% - 40% rocznie. Zautomatyzowane systemy analityczne, które 
kształcą się wraz z upływem czasu i pozyskiwaniem większej liczby informacji, rozwijają się w zawrotnym 
tempie. Uczenie maszynowe wykorzystywane jest w bardzo szerokim zakresie. Według International Data 
Corporation do 2020 r. wartość rynku inteligentnych aplikacji przekroczy 40 mld dol. Do końca 2017 r. 
wartość rynku BDA (Big Data & Analytics), według szacunków analityków IDC, sięgnie 150 mld dolarów 
(roczny wzrost powyżej 12 proc.). IDC szacuje, że rynek big data rośnie obecnie w tempie 11,7, proc. rok do 
roku i w 2020 r. osiągnie wartość 203 mld dolarów. 

Natomiast przez Internet Rzeczy (Internet of Things, w skrócie IoT) rozumie się koncepcję, w której każde 
urządzenie będzie podłączone do internetu, co umożliwi gromadzenie i przetwarzanie danych z tego 
urządzenia. Według firmy Gartner, specjalizującej się w badaniach związanych z technologią, w 2015 roku 
liczba połączonych urządzeń wyniosła 4,9 miliarda. Gartner szacuje, że do roku 2020 liczba ta wyniesie 25 
miliardów czyli około dwa razy więcej niż smartfonów, tabletów i komputerów łącznie. To właśnie dane z IoT 
spowodują jeszcze większy napływ informacji pozwalających na optymalizację procesów wewnątrz 
organizacji. Zdaniem analityków Gartnera do 2022 r. Internet rzeczy pozwoli zaoszczędzić konsumentom  
i przedsiębiorcom 1 bln dolarów rocznie (utrzymanie, usługi i surowce). 

Coraz większa liczba urządzeń podłączonych do sieci rodzi obawy o bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo 
użytkownika. Według firmy Deloitte, obserwując skalę oraz tempo rozwoju cyberzagrożeń można założyć, że 
każda organizacja została już zaatakowana cyfrowo lub zostanie zaatakowana w przyszłości. Głównymi 
gałęziami w zakresie bezpieczeństwa w sieci są bezpieczeństwo danych w chmurze, bezpieczeństwo 
urządzeń mobilnych oraz analityka bezpieczeństwa. Tempo wzrostu rynku szacowane jest na około 10% 
rocznie  
w najbliższych latach. Również analitycy Gartnera, prezentując trendy i swoje najnowsze prognozy na lata 
2017-2020 podczas konferencji „Gartner Security & Risk Management Summit 2017” wskazali na nie 
słabnącą dynamikę zmian w cyberbezpieczeństwie wymagającą nowych rodzajów umiejętności 
analitycznych  
w zakresie data science. 

Jako podsumowanie analiz przeprowadzonych w ramach niniejszego rozdziału, najważniejsze obszary 
rozwoju ICT przedstawiono w formie tabelarycznej. Można je potraktować jako zidentyfikowane nowe, 
obiecujące sektory w skali globalnej.  

Nowe obiecujące sektory w skali globalnej 
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• Cloud computing/technologie w chmurze 
• Big Data 
• Cyberbezpieczeństwo 
• Sztuczna inteligencja (AI) i zaawansowane uczenie maszynowe 
• Internet rzeczy (IoT), pamięci masowe dla danych IoT17

• Algorytmy wykorzystywane do pozytywnej zmiany zachowań pracowników 

  

• Technologie blockchain 
• Rynek Inteligentnego Wirtualnego Asystowania (IVA)18

• Technologie Wearables
 

19

• Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR/AR) 
 

• Bliźniaki cyfrowe 
• Systemy konwersacyjne, platformy do komunikacji 
• Mesh app i architektura usług 
• CARTA (Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment), adaptacyjna architektura związana  

z cyberbezpieczeństwem 
• Edge Computing20 

 

 

 

6.3. Sektory kreatywne 

Przechodząc z kolei do analiz porównawczych przemysłu kreatywnego na wstępie trzeba podkreślić, że jest 
to utrudnione przede wszystkim ze względu na różnorodność definicji i kryteriów obowiązujących na świecie. 
Wystarczy wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych obowiązujące jest pojęcie przemysłu informacyjnego, 
w Niemczech to gospodarka kultury (Kulturwirtschaft), w Holandii przemysły praw autorskich (copyright 
industries), a w Wielkiej Brytanii przemysły kreatywne (creative industries). Różnice dotyczą nie tylko 
samego nazewnictwa, ale również definicyjnej zawartości.21

                                                                 
 

 
17 W Raporcie Gartner wskazano, że do 2020 r. w wyniku wdrażania Internetu rzeczy wzrośnie popyt na pamięci masowe 
dla centrów danych o ok. 3%. 

 Jest to pojęcie szerokie i wciąż redefiniowane. 
Jednocześnie przemysły kreatywne utożsamiane także z przemysłami kultury są stosunkowo nowym 
sektorem światowej gospodarki. Nie podlega kwestionowaniu, że jest to bardzo szeroki obszar działalności. 
Przemysły kreatywne obejmują przedsięwzięcia wykorzystujące kreację, kulturę, nowe technologie i naukę. 
Sektor oparty jest na kreatywnych, innowacyjnych i wynikających z talentu działaniach twórców szeroko 
pojętej sztuki, ale i np. mediów czy projektowania. Podstawą do zaistnienia tych działań jest bogata  
i wielodyscyplinarna wiedza twórców sektora kreatywnego, w wyniku której wytwarzane i dystrybuowane są 
dobra oraz usługi posiadające wartość dodaną (m.in. wysoką jakość, atrakcyjną i przemyślaną formę). 
Według badań UNESCO, w rozwijających się gospodarkach przemysły kreatywne odpowiadają średnio za 

18 Według Gartnera, globalny rynek Inteligentnego Wirtualnego Asystowania (IVA) osiągnie wartość 12,28 mld do 2024 
roku 
19 Raport Gartnera wskazuje, że do 2020 r. 40% pracowników może nosić opaski do śledzenia stanu zdrowia, tzw. fitness 
tracker. 
20 https://www.crn.pl/aktualnosci/10-trendow-na-2018-rok 
21 http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/INNOWACYJNA_FIRMA/20130307_Raport_kreat_malopolski.pdf 
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około 3% PKB. Dla gospodarek bardziej innowacyjnych – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy 
Kanady – wskaźnik ten jest znacznie wyższy i wynosi od 4% do 7%. Ich rokroczny udział w PKB wzrasta 
znacznie szybciej niż udział innych sektorów22

Przemysły Kreatywne to przede wszystkim obszar dedykowany Indywidualnościom, skierowany na pasję, 
umiejętność kreacji i tworzenia innowacyjności. Dziedzin kreatywnych wciąż przybywa, jednak do 
najważniejszych zaliczane są obszary, które skupiają się wokół: 

. 

• reklamy, 
• filmu i wideo, 
• architektury, 
• muzyki,  
• rynku sztuki i antyków, 
• sztuk performatywnych, 
• gier komputerowych i wideo,  
• rynku wydawniczego, 
• rzemiosła, 
• oprogramowania, 
• wzornictwa, 
• radia i telewizji, 
• projektowania mody 

Jednocześnie sektor kreatywny to jeden z najszybciej zmieniających się segmentów światowej gospodarki. 
Sektor ten funkcjonuje w otoczeniu (konsumenci, dostawcy, produkty i usługi, technologie i modele 
biznesowe), w które wpisana jest ciągła zmiana odbywająca się w bardzo szybkim tempie. Zmienia się 
wszystko: Segmenty rynku, które jeszcze kilka lat temu stanowiły niszowy margines, w błyskawicznym 
tempie rozrastają się do kluczowych pól konkurencyjnej walki. Technologie, które kilka lat temu dostępne 
były tylko dla niewielkiego grona użytkowników, stają się narzędziem docierania do miliardów ludzi na całym 
świecie. Głównym czynnikiem, który prowadzi do tak szybkich i gwałtownych przetasowań są bez wątpienia 
rewolucyjne zmiany technologiczne. W sektorze rozrywki i mediów bez ustanku pojawiają się nowe 
możliwości dotarcia do konsumentów i nowe możliwości świadczenia usług. Radykalnie spada koszt 
dostarczenia konsumentowi oferty dokładnie dostosowanej do jego osobistych potrzeb i preferencji, które 
coraz sprawniej ustalane są dzięki zastosowaniu analizy Big Data.  

Jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów przemysłu kreatywnego jest sektor gier komputerowych. 
Według prognoz badającej rynek gier firmy Newzoo, w 2017 r. wartość branży osiągnie 108,9 mld dol.,  
z czego 42 proc. należeć będzie do segmentu gier mobilnych. Bardziej od samej kwoty imponujące jest 
tempo wzrostu: w kolejnym roku rynek gier wideo ma być wart 115,8 mld dol., w następnym już 122,7 mld., 
a w 2020 r. – 128,5 mld. 

Do najszybciej rozwijających się sektorów na świecie należy również rynek medialny i szeroko rozumiany 
audiowizualny– zwłaszcza jego cechy kulturotwórcze, aktywizujące współczesnego człowieka na rynku pracy 
– oraz rola komunikacji medialnej wpływają bezpośrednio na jakość życia społeczno-kulturalnego  
i politycznego nowoczesnego społeczeństwa, także w Polsce.  

W kontekście sektorów kreatywnych interesującym trendem jest powstawanie tzw. Creative Hubs, tj. 
centrów kreatywności dla twórców i przedsiębiorców. Są to specjalnie przystosowane „platformy pracy” dla 
artystów, muzyków, projektantów, twórców filmowych, przedsiębiorców czy osób rozwijających start-upy. 

                                                                 
 

 
22 http://nck.pl/media/attachments/319105/otwarte%20innowacje%20-%20raport.pdf 
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Przyjmują formę laboratoriów lub inkubatorów o strukturze dostosowanej do potrzeb różnych sektorów. 
Platformy są tworzone na zasadzie wspólnotowej i spółdzielczej. Co najważniejsze, centra kreatywności mają 
ogromne znaczenie w rozwoju gospodarki. Creative Hubs mają za zadanie pomóc przedstawicielom 
sektorów kulturalnego i kreatywnego sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom. Ułatwienie wspólnego 
prowadzenia działań w ich ramach ma mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy. W niektórych krajach 
mogą one dostarczyć cennych rozwiązań dla młodych osób zagrożonych bezrobociem nie tylko poprzez 
zapewnienie warunków do pracy w inspirującym i kreatywnym środowisku czy ułatwienie nawiązywania 
kontaktów, lecz także podtrzymanie wysokiej samooceny i stymulowanie twórczego podejścia.23

Jako podsumowanie analiz przeprowadzonych w ramach niniejszego rozdziału, najważniejsze obszary 
rozwoju technologii, prac B+R oraz ich komercjalizacji przedstawiono w postaci tabelarycznej. Można je 
potraktować jako zidentyfikowane nowe, obiecujące sektory w skali globalnej.  

 

Sektory kreatywne Nowe obiecujące sektory w skali globalnej 

Reklama • transmisje live  
• video marketing  
• rozwój botów i sztucznej inteligencji 
• influencer marketing 
• przechodzenie na interfejsy konwersacyjne 
• mixed reality z coraz większą przewagą rozszerzonej 

rzeczywistości (AR) nad wirtualną (VR) 
• wykorzystanie technologii blockchain  

Film i wideo • trend odchodzenia od materiałów na nośnikach fizycznych na 
rzecz elektronicznych materiałów wideo 

• wideo 360 stopni 

Architektura • smart Home 
• personalizowane domy modularne, w tym w technologii low- lub 

zero carbon. 
• projektowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju 
• architektura organiczna/bioniczna/humanistyczna 

Muzyka • transmisja treści cyfrowych w branży muzycznej na otwartych 
rynkach  
z wykorzystaniem technologii blockchain 

• usługi do strumieniowania muzyki 

Gry komputerowe i wideo • e-sport (sport elektroniczny) 
• rozwój webGL,  
• monetyzacja gier,  
• wzrost znaczenia marketingu gier opartego 

na trendsetterach i market influencers oraz wzrostu znaczenia 
gamingowego wideo contentu. 

• wzrastająca popularność rozwiązań z zakresu VR (virtual reality – 
wirtualna rzeczywistość) i AR (augumented reality – rozszerzona 
rzeczywistość).  

                                                                 
 

 
23 http://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2017/01/00121-PL-1611-Magazyn-CED-4-2016.indd_v2.pdf 
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Sektory kreatywne Nowe obiecujące sektory w skali globalnej 

• gry zaangażowane 

Radio i telewizja • dynamiczne wkraczanie serwisów internetowych w obszary 
działalności zarezerwowane dla tradycyjnej telewizji – transmisje 
z imprez, codzienne produkcje na żywo, studia wyborcze live, 
programy publicystyczne i lifestyle’owe.  
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7. Nowe obiecujące sektory w Wielkopolsce, identyfikacja i charakterystyka 
7.1. Analiza danych statystycznych 

Jak zostało wskazane w rozdziale 5, istnieje szereg metod pozwalających na identyfikację nowych 
obiecujących sektorów na poziomie regionu. Niemal zawsze, tego typu badania obejmują analizę dostępnych 
danych statystycznych. Przy czym w polskich realiach pewną trudnością jest dostępność danych 
statystycznych na odpowiednim poziomie szczegółowości. Identyfikując źródła danych na potrzeby analiz 
regionalnych, konieczne jest przyjęcie następujących wymogów:  

1. Dostęp do danych jest ogólnodostępny lub też możliwe jest pozyskanie danych na wniosek od danej 
instytucji gromadzącej i publikującej te dane. 

2. Instytucja gromadząca dane robi to w oparciu o precyzyjnie określone i powtarzalne kryteria ich 
pozyskania.  

3. Dane są dostępne na poziomie regionalnym (NUTS 2).  
4. Dane są publikowane w sposób cykliczny, z częstotliwością przynajmniej raz w roku.  
5. Dane można dezagregować w taki sposób, aby możliwa była ocena obiecujących sektorów 

województwa. Możliwe jest to z pomocą klasyfikacji PKD 2007 lub też innej, którą można odnieść 
do klasyfikacji PKD 2007 z wykorzystaniem map konwersyjnych.  

Na potrzeby realizacji niniejszej ekspertyzy rozważano wykorzystanie następujących wskaźników, które 
spełniają ww. warunki:  

1. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w rejestrze REGON.  
2. Produkcja globalna. 
3. Zużycie pośrednie. 
4. Liczba osób pracujących w głównym miejscu pracy.  
5. Przychody z całokształtu działalności wraz z poszczególnymi składowymi. 
6. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu. 
7. Eksport w obrotach z zagranicą. 
8. Liczba zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polski. 

Z ww. listy ostatecznie do dalszej analizy wybrano liczbę zarejestrowanych przedsiębiorstw w rejestrze 
REGON oraz liczbę zgłoszeń patentowych. Pozostałe wskaźniki cechuje zbyt duży poziom ogólności (zwykle 
poziom sekcji lub działów PKD), co uniemożliwia wnioskowanie na potrzeby wyłonienia obiecujących 
sektorów  
w ramach KET, sektorów kreatywnych oraz ICT. Biorąc pod uwagę charakter tych sektorów (w dużej mierze 
usługowy), niemożliwe jest również wykorzystanie szczegółowych danych dotyczących eksportu, gdyż 
dotyczą one tylko i wyłącznie eksportu towarowego. 

W przypadku wskaźnika liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w rejestrze REGON, w celu wskazania 
nowych obiecujących sektorów na poziomie regionalnym, został wykorzystany algorytm oceny potencjału 
specjalizacji województwa, oparty na współczynnikach lokalizacji.  

Współczynnik lokalizacji LQ odzwierciedla relatywny stopień koncentracji średniej wartości danego 
wskaźnika (lub udziału) w danej branży w danej jednostce terytorialnej np. województwie w odniesieniu do 
średniej (lub udziału) dla kraju. Wskaźnik ten obliczany jest najczęściej jako relacja udziału wartości 
wskaźnika w danej branży w danej jednostce administracyjnej do udziału danej branży w udziale wartości 
wskaźnika dla szerszej jednostki administracyjnej. W niniejszym przypadku odniesione zostaną wartości 
występujące dla całego województwa wielkopolskiego w stosunku do wartości dla danego kraju.  
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Wartość wskaźnika LQ=1 oznacza, że dany obszar (np. województwo) posiada taki sam udział w danej 
branży, jak obszar do którego jest wskaźnik odnoszony (np. kraj). Wskaźnik LQ większy niż 1,25 jest 
zazwyczaj uznawany za świadczący o regionalnej specjalizacji w danym sektorze24

 

wskaźnik lokalizacji =
𝑊𝑖𝑏

𝑡

𝑊𝑏
𝑡 ∶  

𝑊𝑖𝑟
𝑡

𝑊𝑟
𝑡   

. Wskaźnik LQ oblicza się  
z wykorzystaniem następującego wzoru:  

gdzie:  

𝑊𝑖𝑏
𝑡  – poziom wskaźnika dla danej branży w obszarze badanym b (województwo) w danym czasie t 

𝑊𝑏
𝑡 – poziom wskaźnika ogółem w obszarze badanym b (województwo) w danym czasie t 

𝑊𝑖𝑟
𝑡  – poziom wskaźnika dla danej branży w obszarze referencyjnym r (kraj) w danym czasie t 

𝑊𝑟
𝑡 – poziom wskaźnika ogółem w obszarze referencyjnym r (kraj) w danym czasie t 

Obliczenie współczynnika lokalizacji zostało dokonane w oparciu o wskaźnik pozyskany z rejestru REGON 
dotyczący liczby zarejestrowanych podmiotów działających w danej branży (wg sekcji, działów i podklas 
klasyfikacji PKD).  

Tabela 4. Najbardziej znaczące sektory gospodarki wg sekcji PKD.  

Sekcja Polska wielkopolskie LQ Nazwa 
A 68246 10754 1,59 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 
F 444724 48879 1,11 BUDOWNICTWO 
C 342298 36493 1,08 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
N 115237 11907 1,04 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I 

DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 
E 13366 1359 1,03 DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI 

ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 

O 26948 2726 1,02 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

G 939322 93940 1,01 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

M 393419 38912 1,00 DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 
P 133253 13024 0,99 EDUKACJA 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON (dane za 30.09.2017 r.).  

Na poziomie działów klasyfikacji PKD, największy współczynnik lokalizacji wyliczono dla sektora rolnictwa, co 
niejako uzasadnia już przyjętą inteligentną specjalizację dotyczącą biosurowców i zdrowej żywności. Biorąc 
pod uwagę badane sektory w niniejszej analizie, istotne znaczenie sektora rolniczego na tle kraju można 
powiązać z rozwojem KET w obszarze biotechnologii (agrobiotechnologia) oraz ICT (wykorzystanie metod 
informatycznych do zarządzania produkcją rolniczą. Sektory o ponadprzeciętnym znaczeniu na tle kraju to 
ponadto budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz działalność w zakresie usług administrowania  
i wspierająca.  

                                                                 
 

 
24 Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 
2014.  
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Przechodząc na większy poziom szczegółowości (działy klasyfikacji PKD), można dokonać bliższej analizy 
poszczególnych sektorów wchodzących w skład m.in. przetwórstwa przemysłowego (sekcja C rozbita na 24 
działy).  

Tabela 5. Najbardziej znaczące sektory gospodarki wg działów PKD.  

Dział Polska wielkopolskie LQ Nazwa 
01 49153 9417 1,93 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, 

WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 
31 26863 4010 1,51 PRODUKCJA MEBLI 
17 4996 713 1,44 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 
12 79 10 1,28 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 
29 2516 311 1,25 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP  

I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 
37 2549 305 1,21 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 
45 144747 16949 1,18 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
43 275941 32191 1,18 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 
53 4825 546 1,14 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 
25 57806 6491 1,13 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,  

Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 
22 14727 1641 1,12 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 
81 40142 4442 1,12 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM 

PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW 
ZIELENI 

82 31506 3478 1,11 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

10 30936 3410 1,11 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 
08 3364 370 1,11 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 
46 266396 29251 1,11 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
77 16264 1781 1,10 WYNAJEM I DZIERŻAWA 
14 26394 2832 1,08 PRODUKCJA ODZIEŻY 
95 28159 3020 1,08 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW 

UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON (dane za 30.09.2017 r.).  

Z interesujących wyników można zauważyć bardzo istotne znaczenie produkcji mebli na tle kraju (ok. 15% 
wszystkich przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce). Z jednej strony stanowi to potwierdzenie już 
istniejącej specjalizacji wnętrza przyszłości, z drugiej strony daje szereg możliwości powiązań z badanymi 
sektorami (m.in. z ICT w zakresie wizualizacji i konfiguracji mebli). Z innych interesujących sektorów można 
wskazać produkcję papieru i wyrobów z papieru, wyrobów tytoniowych (ale przy relatywnie niskiej liczbie 
samych podmiotów) oraz produkcję pojazdów samochodowych. Ten ostatni sektor jest w ścisłym związku  
z działalnością handlową, produkcją metalowych wyrobów gotowych oraz produkcją wyrobów z gumy  
i tworzyw sztucznych, co również znalazło odzwierciedlenie w niniejszym zestawieniu.  

Kolejna tabela ilustruje największy możliwy poziom szczegółowości (podklasy PKD), co pozwala jeszcze 
precyzyjniej wskazać możliwe obszary specjalizacji regionu.  

 

Tabela 6. Najbardziej znaczące sektory gospodarki wg podklas PKD.  

Podklasa Polska wielkopolskie LQ Nazwa 
3099Z 132 58 4,43 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
0113Z 7466 2662 3,60 Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin 
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Podklasa Polska wielkopolskie LQ Nazwa 
korzeniowych i roślin bulwiastych 

0142Z 125 33 2,66 Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 
7312A 398 105 2,66 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

radio i telewizji 
2521Z 827 216 2,64 Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 
3103Z 226 59 2,63 Produkcja materaców 
1091Z 710 179 2,54 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 
7731Z 1161 288 2,50 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 
0146Z 353 87 2,49 Chów i hodowla świń 
0163Z 511 124 2,45 Działalność usługowa następująca po zbiorach 
3220Z 375 87 2,34 Produkcja instrumentów muzycznych 
1092Z 310 68 2,21 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 
0141Z 321 70 2,20 Chów i hodowla bydła mlecznego 
4623Z 2925 630 2,17 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 
0161Z 12959 2772 2,16 Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 
1101Z 248 52 2,12 Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 
3109Z 11623 2278 1,98 Produkcja pozostałych mebli 
2591Z 293 56 1,93 Produkcja pojemników metalowych 
1011Z 3310 630 1,92 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z 

drobiu 
1041Z 370 70 1,91 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 
4618Z 9442 1771 1,89 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 

określonych towarów 
2529Z 446 83 1,88 Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników 

metalowych 
4621Z 5093 937 1,86 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i 

pasz dla zwierząt 
8531C 380 69 1,83 Licea profilowane 
4647Z 1393 248 1,80 Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 
8230Z 3500 622 1,79 Działalność związana z organizacją targów, wystaw  

i kongresów 
4622Z 1884 328 1,76 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 
1084Z 300 52 1,75 Produkcja przypraw 
1729Z 1091 188 1,74 Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 
2830Z 878 151 1,74 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 
4334Z 14231 2393 1,70 Malowanie i szklenie 
4661Z 3237 542 1,69 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz 

dodatkowego wyposażenia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON (dane za 30.09.2017 r.).  

Należy zaznaczyć duże zróżnicowanie wyników. Przy czym szczególnego znaczenia nabiera produkcja 
pozostałego sprzętu transportowego, uprawy warzyw oraz działalność usługowa w zakresie mediów. Biorąc 
pod uwagę powyższe zestawienie, trudno jednak jednoznacznie wskazać nowe obiecujące sektory  
w kontekście badanych sektorów (ICT, KET i sektory kreatywne). Szczególnie, że na tym poziomie 
szczegółowości pojawiają się branże reprezentowane przez zaledwie kilkadziesiąt podmiotów (co w sytuacji 
gdy większość z nich stanowi sektor MŚP trudno byłoby uznać za nowy obiecujący sektor). Ewentualnie 
można niektóre z tych obszarów potraktować jako niszowe dziedziny, wpisujące się w pewne wąskie obszary 
rynku (np. produkcja materacy).  

Biorąc pod uwagę przypisanie kodów klasyfikacji PKD do badanych sektorów (dla ICT i sektorów 
kreatywnych), podjęto próbę analizy znaczenia poszczególnych branż wchodzących w skład na tle kraju.  

Tabela 7. Najbardziej znaczące sektory gospodarki wg podklas PKD wpisujące się w obszar ICT.  

Polska wielkopolskie LQ Nazwa 
4321 590 1,38 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
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Polska wielkopolskie LQ Nazwa 
9361 1064 1,15 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  

i komputerowych 
7054 712 1,02 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 
8474 836 1,00 Działalność portali internetowych 
1543 152 0,99 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

53176 5235 0,99 Działalność związana z oprogramowaniem 
2535 243 0,97 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej 
1848 177 0,97 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 
6072 559 0,93 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  

i podobna działalność 
17141 1532 0,90 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON (dane za 30.09.2017 r.).  

W przypadku ICT, największe znaczenie odgrywa działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 
informatycznymi oraz pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  
i komputerowych. Stosunkowo przeciętnie na tle kraju wypada działalność związana z tworzeniem 
oprogramowania, świadczenie usług w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej czy też przetwarzanie 
danych i hosting. Należy jednak podkreślić, że w tym szczególnym obszarze, jakim jest ICT, to nie liczby 
podmiotów często mają decydujące znaczenie, ale ich wielkość, skala sprzedaży czy też ekspansja 
międzynarodowa. W tym zakresie w Wielkopolsce można wskazać podmioty, które uzyskały 
międzynarodowy sukces (np. Brand24), co nie znajduje w pełni odzwierciedlenia w danych statystycznych.  

Tabela 8. Najbardziej znaczące sektory gospodarki wg podklas PKD wpisujące się w sektory kreatywne.  

Polska wielkopolskie LQ Nazwa 
398 105 2,66 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio  

i telewizji 
393 48 1,23 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach 
461 53 1,16 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 
1070 121 1,14 Wydawanie gazet 

24477 2713 1,12 Działalność w zakresie architektury 
1811 187 1,04 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

38604 3914 1,02 Działalność agencji reklamowych 
13209 1297 0,99 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

1241 120 0,98 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet) 

564 53 0,95 Działalność muzeów 
25524 2390 0,94 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach 
6773 630 0,94 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

12738 1173 0,93 Działalność fotograficzna 
2579 234 0,92 Pozostała działalność wydawnicza 

268 24 0,90 Działalność związana z projekcją filmów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru REGON (dane za 30.09.2017 r.).  

Prowadząc identyfikację obiecujących sektorów w danym regionie, szczególnie wykazujących duży potencjał 
innowacyjny, warto również zwrócić uwagę na aktywność różnego typu podmiotów i indywidualnych 
twórców w zakresie zgłoszeń wynalazków i uzyskanej ochrony patentowej. Z tego względu zespół autorów 
podjął próbę analizy aktywności twórców na poziomie kraju (zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polski).  

Na potrzeby analizy pozyskano dane z Bazy Danych UPRP poprzez Wyszukiwarkę Przedmiotów Chronionych. 
Aby zachować aktualność analizy, wybrano dane dotyczące okresu od stycznia 2010 r. do okresu bieżącego. 
Pozyskany zbiór danych dotyczący wynalazków opisany jest m.in. poprzez kody Międzynarodowej 
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Klasyfikacji Patentowej (MKP), która stanowi obszar dokonanego zgłoszenia/ uzyskanej ochrony prawnej. 
MKP jest hierarchicznym systemem do jednolitego – w skali międzynarodowej – klasyfikowania wynalazków 
i wzorów użytkowych. Zasadniczym celem stosowania MKP jest klasyfikowanie przez urzędy patentowe 
zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych, przez co klasyfikacja ta stanowi niezbędny oraz najbardziej 
skuteczny środek wyszukiwania dokumentacji patentowej przez urzędy własności intelektualnej i innych 
użytkowników informacji, przy badaniu nowości, ocenie poziomu wynalazczego zgłoszonych rozwiązań, a 
także monitorowaniu postępu technicznego oraz aktywności rynkowej podmiotów konkurujących25

W pierwszej kolejności dokonano analizy aktywności twórców na poziomie działów klasyfikacji MKP, co 
zostało przedstawione w poniższej tabeli.  

.  

Tabela 9. Udział zgłoszeń w województwie wielkopolskim w podziale na działy klasyfikacji MKP  
(od 01.2010 r.).  

Dział 
klasyfikacji 
MKP Nazwa Udział 
C Chemia; Metalurgia 30,06% 
B Różne procesy przemysłowe; Transport 20,98% 
A Podstawowe potrzeby ludzkie 16,78% 
G Fizyka 9,89% 
F Budowa maszyn; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 9,54% 
E Budownictwo; Górnictwo 6,72% 
H Elektrotechnika 5,63% 
D Włókiennictwo; Papiernictwo 0,40% 

 
Ogółem 100,00% 

Źródło: opracowanie własne.  

Warto zauważyć, że blisko jedna trzecia (30,06%) zgłoszeń wynalazków dotyczy działu C, tj. chemii i 
metalurgii. Drugim w kolejności obszarem aktywności patentowej są różne procesy produkcyjne oraz 
transport (20,98%). Znaczący udział zgłoszeń jest rejestrowany także w obszarze podstawowych potrzeb 
ludzkich (16,78%), fizyki (9,89%) oraz budowy maszyn, oświetlenia, ogrzewania, uzbrojenia i techniki 
minerskiej (9,54%).  

Bardziej szczegółowa analiza jest możliwa po przejściu na poziom szczegółowości obejmujący 4 znaki 
klasyfikacji MKP. W poniższej tabeli przedstawiono 30 obszarów o największej liczbie zgłoszeń patentowych  
w województwie wielkopolskim.  

  

                                                                 
 

 
25 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski  
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Tabela 10. Udział zgłoszeń w województwie wielkopolskim na poziomie 4 znaków klasyfikacji MKP  
(od 01.2010 r.).  

Klasyfikacja 
MKP (4 
znaki) 

Nazwa Udział 

C07C ZWIĄZKI ACYKLICZNE LUB KARBOCYKLICZNE 6,26% 
C07F ZWIĄZKI ALIFATYCZNE, KARBOCYKLICZNE LUB HETEROCYKLICZNE 3,68% 
C07D ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE 3,45% 
G01N BADANIE LUB ANALIZA MATERIAŁÓW PRZEZ OKREŚLANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI 

CHEMICZNYCH LUB FIZYCZNYCH 
2,70% 

A23L ŻYWNOŚĆ, ŚRODKI SPOŻYWCZE LUB NAPOJE BEZALKOHOLOWE ; 
PRZYGOTOWYWANIE ICH LUB OBRÓBKA, NP. GOTOWANIE, MODYFIKOWANIE 
WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZYCH, OBRÓBKA METODAMI FIZYCZNYMI; 
KONSERWOWANIE ŻYWNOŚCI LUB ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

2,01% 

C08L MIESZANINY ZWIĄZKÓW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH  2,01% 
A01N KONSERWOWANIE CIAŁ LUDZKICH LUB ZWIERZĘCYCH LUB ROŚLIN LUB ICH CZĘŚCI 1,95% 
A61K PREPARATY DO CELÓW FARMACEUTYCZNYCH, DENTYSTYCZNYCH LUB 

TOALETOWYCH 
1,78% 

H01G KONDENSATORY; KONDENSATORY, PROSTOWNIKI, DETEKTORY, PRZYRZĄDY 
PRZEŁĄCZAJĄCE, PRZYRZĄDY ŚWIATŁOCZUŁE LUB CIEPŁOCZUŁE TYPU 
ELEKTROLITYCZNEGO 

1,55% 

B01D ODDZIELANIE (oddzielanie ciał stałych metodami mokrymi, z zastosowaniem 
stołów lub przesiewaczy pneumatycznych, innymi metodami suchymi; 
magnetyczne lub elektrostatyczne oddzielanie substancji stałych z substancji 
stałych lub płynów, oddzielanie za pomocą pól elektrycznych wysokiego napięcia; 
wirówki; aparaty  
z ruchem wirowym strumienia; prasy jako takie do wyciskania cieczy z substancji 
zawierających ciecz)  

1,49% 

C12N MIKROORGANIZMY LUB ENZYMY; ICH MIESZANINY 1,44% 
C02F OBRÓBKA WODY, ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, KOMUNALNYCH LUB OSADÓW 

KANALIZACYJNYCH 
1,38% 

B65D MASZYNY, PRZYRZĄDY, URZĄDZENIA LUB SPOSOBY PAKOWANIA PRZEDMIOTÓW 
LUB MATERIAŁÓW; ROZPAKOWYWANIE PRZEDMIOTÓW 

1,15% 

E04B OGÓLNE KONSTRUKCJE BUDOWLANE; ŚCIANY, NP. ŚCIANY DZIAŁOWE; DACHY; 
PODŁOGI; STROPY; IZOLACJE LUB INNE ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW 

1,15% 

B23Q OBRÓBKA POMOCNICZA WYROBÓW PRZED LUBW TRAKCIE OBRÓBKI 
SKRAWANIEM, MAJĄCA NA CELUPOPRAWIENIE DZIAŁANIA NARZĘDZIA LUB 
STOSOWANAW CELU UZYSKANIA WYMAGANEGO STANU KOŃCOWEGOWYROBU, 
NP. USUNIĘCIA NAPRĘŻEŃ WEWNĘTRZNYCH 

1,03% 

B29C FORMOWANIE LUB ŁĄCZENIE TWORZYW SZTUCZNYCH; FORMOWANIE 
SUBSTANCJI W STANIE PLASTYCZNYM, OGÓLNIE; OBRÓBKA NASTĘPCZA 
WYROBÓW FORMOWANYCH NP. NAPRAWA 

1,03% 

B32B WYROBY WARSTWOWE, TJ. WYROBY ZBUDOWANE Z KILKU WARSTW PŁASKICH 
LUB NIEPŁASKICH, NP. KOMÓRKOWYCH LUB O KSZTAŁCIE PLASTRA MIODU  

0,98% 

C07H CUKRY; ICH POCHODNE; NUKLEOZYDY; NUKLEOTYDY; KWASY NUKLEINOWE 0,98% 
G06T PRZETWARZANIE LUB GENEROWANIE DANYCH OBRAZOWYCH 0,98% 
A01C SADZENIE; SIEW; NAWOŻENIE 0,92% 
A61B DIAGNOSTYKA; CHIRURGIA; IDENTYFIKACJA (analiza materiału biologicznego) 0,86% 
E04C ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH; MATERIAŁY BUDOWLANE 0,86% 
A01B UPRAWA GLEBY W ROLNICTWIE LUB LEŚNICTWIE; CZĘŚCI, ELEMENTY LUB OSPRZĘT 

MASZYN LUB NARZĘDZI ROLNICZYCH 
0,80% 

C08J PRZETWÓRSTWO; OGÓLNE SPOSOBY SPORZĄDZANIA MIESZANIN; OBRÓBKA 
KOŃCOW 

0,75% 

E04F ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W BUDYNKACH, NP. SCHODY, PODŁOGI 0,75% 
E06B STAŁE LUB RUCHOME ZAMKNIĘCIA OTWORÓW W BUDYNKACH, POJAZDACH, 

OGRODZENIACH LUB PODOBNYCH OGRODZONYCH MIEJSCACH, OGÓLNIE, NP. 
DRZWI, OKNA, ZASŁONY, BRAMY 

0,75% 
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Klasyfikacja 
MKP (4 
znaki) 

Nazwa Udział 

F24F KLIMATYZACJA; NAWILŻANIE POWIETRZA; WENTYLACJA; ZASTOSOWANIE 
PRĄDÓW POWIETRZNYCH JAKO EKRANÓW 

0,75% 

G06F ELEKTRYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH CYFROWYCH (komputery, w których część 
obliczeń jest wykonywana z zastosowaniem urządzeń hydraulicznych lub 
pneumatycznych G06D, urządzeń optycznych G06E; systemy komputerowe oparte 
na specjalnych modelach obliczeniowych G06N; sieci impedancyjne  
z zastosowaniem technik cyfrowych H03H) 

0,75% 

B61F PODWOZIA POJAZDÓW SZYNOWYCH, NP. OSTOJE, WÓZKI, ZESTAWY KOŁOWE; 
POJAZDY SZYNOWE STOSOWANE DO TORÓW O ZMIENNEJ SZEROKOŚC; 
ZABEZPIECZENIE PRZED WYKOLEJENIEM; OCHRANIACZE; USUWANIE PRZESZKÓD 
LUB PODOBNE URZĄDZENI 

0,69% 

C01B PIERWIASTKI NIEMETALICZNE; ICH ZWIĄZKI 0,69% 
Źródło: opracowanie własne.  

Warto zauważyć, że trzy pierwsze oraz szóstą pozycję można powiązać z chemią organiczną, w szczególności  
z biotechnologią w różnych zastosowaniach. Na czwartej pozycji znajduje się obszar związany z badaniem lub 
analizą materiałów. Istotnym obszarem zgłoszeń patentowych jest również produkcja żywności, w tym co 
istotne również modyfikowanie właściwości odżywczych. Z ogólnej analizy zgłoszeń wyłania się obraz 
regionu, w którym istotny rozwój nauki i techniki (mierzony liczbą zgłoszeń patentowych) ma miejsce w 
różnych obszarach związanych z biotechnologią (m.in. biotechnologia związana z produkcją rolniczą 
nazywana agrobiotechnologią, biotechnologią z obszaru medycyny, związaną m.in. z produkcją 
farmaceutyków oraz biotechnologią związaną z produkcją żywności). Znacznie mniejsze znaczenie w tym 
zakresie odgrywa aktywność twórców w obszarach związanych z przemysłem (czy to przemysłem 
motoryzacyjnym, czy też ogólnie tworzeniem linii przemysłowych). Również relatywnie niska aktywność 
zachodzi w obszarze nowoczesnych materiałów.  

Podsumowując niniejszą część dotyczącą analizy danych statystycznych, można wyciągnąć następujące 
wnioski:  

1. Dostępność danych statystycznych na poziomie regionu jest ograniczona, co utrudnia przekrojową 
analizę nowych obiecujących sektorów gospodarki.  

2. Biorąc pod uwagę specyfikę badanych sektorów (ICT, KET, sektory kreatywne), trudność sprawia 
jednoznaczne przypisanie do nich kodów klasyfikacji PKD, na której opiera się w dużej mierze 
statystyka publiczna. Szczególnie dotyczy to obszaru KET, gdzie poszczególne technologie 
wspomagające mogą mieścić się w obrębie różnych branż.  

3. Pomimo pewnych niedoskonałości systemu statystycznego, przeprowadzona analiza w dużej mierze 
potwierdziła zasadność przyjęcia dotychczasowych specjalizacji. Szczególnie dotyczy to 
biosurowców i żywności oraz wnętrz przyszłości (meblarstwo). 

4. Z analizy danych statystycznych szczególnego znaczenia nabiera biochemia, która może być 
powiązana z różnymi obszarami zastosowań na styku wiodących sektorów oraz przyjętych 
specjalizacji (przede wszystkim zastosowanie na potrzeby produkcji rolniczej, przetwórstwa 
żywności oraz produkcji wyrobów medycznych i farmaceutyków).  

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości wnioskowania tylko i wyłącznie na podstawie danych 
statystycznych, identyfikację obiecujących sektorów uzupełniono o analizę danych zastanych oraz podejście 
jakościowe bazujące na wypowiedziach udzielonych w trakcie posiedzeń grup roboczych forum 
poszczególnych specjalizacji oraz w ramach wywiadów indywidualnych.  

  



 

52 
 

7.2. Analiza jakościowa 

Badanie jakościowe w niniejszej analizie sprowadziło się do zastosowania dwóch metod badawczych:  

1. Adaptacji formuły panelu ekspertów, który przybrał formę dyskusji w ramach trzech 
zorganizowanych grup roboczych forum poszczególnych specjalizacji w dniach 24-26 października 
2017 r.  

2. Wywiadów indywidualnych realizowanych w sposób tradycyjny oraz drogą telefoniczną. 
Rozmówcami wywiadów byli m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw prowadzących działalność  
w obrębie badanych sektorów oraz na styku istniejących specjalizacji i badanych sektorów, jak 
również przedstawiciele jednostek naukowych oraz B+R (m.in. Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet 
Przyrodniczy, PCSS). Przeprowadzone wywiady z przedsiębiorcami wykazały bardzo duże 
zróżnicowanie wypowiedzi, które reprezentowały bardzo subiektywne spojrzenie na obiecujące 
sektory (przede wszystkim przez pryzmat działalności reprezentowanej firmy). Z tego względu 
wywiadami objęto również przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, m.in. z obszaru inkubacji 
przedsiębiorstw oraz zrzeszających przedsiębiorstwa, z uwagi na ich przekrojową wiedzę nt. 
zachodzących procesów w gospodarce. Warto podkreślić, że część wywiadów przyjęła formę 
pewnej kilkuetapowej iteracji prowadzonej zarówno w formie wywiadu, jak też uzupełnianej 
materiały przesyłanymi drogą elektroniczną. Łącznie przeprowadzono 13 wywiadów. 

Do najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy jakościowej w zakresie wskazania 
nowych obiecujących sektorów gospodarki można zaliczyć:  

1. ICT – wśród rozmówców dało się zauważyć pewne elementy wspólne wypowiedzi, w tym 
wskazywanych obiecujących sektorów. Warto podkreślić, że wiodącą rolę w zakresie rozwijania 
technologii ICT odgrywa w regionie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Biorąc pod 
uwagę posiadaną infrastrukturę, kadry, realizowane projekty, ich skalę i innowacyjność, można 
powiedzieć że PCSS włącza się w najbardziej zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia  
o charakterze międzynarodowym. Poziom realizowanych projektów jednocześnie może stanowić 
barierę dla mniejszych przedsiębiorstw, aby skutecznie włączać się w ich realizację (czy też nawet 
konsumpcję rezultatów) na poziomie lokalnym. Biorąc pod uwagę realne możliwości sektora ICT  
w Wielkopolsce, wskazywano następujące obiecujące obszary: systemy i aplikacje typu B2B 
wspierające różne procesy biznesowe przedsiębiorstw (szczególnie w kontekście sukcesów 
niektórych podmiotów, np. Brand24, Chomikuj.pl), gry komputerowe (wykorzystując dodatkowy 
potencjał, jaki jest związany z organizacją imprez branżowych), rozszerzona rzeczywistość w różnych 
obszarach zastosowań (m.in. w powiązaniu z designem z sektora kreatywnego), sztuczna 
inteligencja (tutaj barierą może być jednak infrastruktura i know how dla młodych firm) oraz 
Internet rzeczy. Pojawiła się również wypowiedź dotycząca zastosowania technologii 
informatycznych w rolnictwie, a więc na rzecz obszaru, który stanowi istotny element gospodarki 
regionu. Dotyczyłoby to przede wszystkim zastosowania  

2. Sektory kreatywne – większość wypowiedzi rozmówców dotyczyła przede wszystkim designu oraz 
projektowania. Design w tym przypadku rozumiany w sposób zróżnicowany, zarówno pod kątem 
architektury wnętrz (powiązanie z istniejącą specjalizacją), wzornictwem (w tym projektowaniem 
mebli – powiązanie z istniejącą specjalizacją), grafiką komputerową czy też projektowaniem 
różnego typu przedmiotów użytkowych.  

3. Kluczowe technologie wspomagające – przechodząc do analizy tego sektora, należy podkreślić duże 
zróżnicowanie w obrębie tej kategorii, która obejmuje 6 różnych technologii. Rozmówcy na 
początku wywiadu byli zapoznawani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi KET, aby w 
sposób bardziej ukierunkowany móc wskazywać nowe obiecujące sektor. Większość w zakresie 
udzielanych odpowiedzi dotyczyła rozwoju szeroko rozumianej biotechnologii w połączeniu z 
różnymi dziedzinami życia. Można tutaj zaliczyć:  

a. Zastosowanie biotechnologii w rolnictwie (agrobiotechnologia) – przede wszystkim 
wskazywane takie obszary, jak zwiększanie efektywności i jakości upraw (np. poprzez 
tworzenie nawozów wolno uwalniających substancje albo bardziej naturalnych środków 
ochrony roślin).  

b. Zastosowanie biotechnologii w produkcji żywności – wskazywane takie obszary jak 
produkcja żywności funkcjonalnej o ukierunkowanym działaniu, rozwijania naturalnych 
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metod utrwalania żywności, zastępowania substancji z grupy „E” naturalnymi 
odpowiednikami, koncentracji składników bioaktywnych w żywności.  

c. Zastosowanie biotechnologii w medycynie – przede wszystkim w zakresie technologii 
postaci leku (tworzenia innowacyjnych leków i wyrobów farmaceutycznych) oraz  
w diagnostyce.  

Oprócz samej biotechnologii, pojawiły się wypowiedzi dotyczące rozwoju technologii w obszarach 
powiązanych z fotoniką (np. w zakresie produkcji i wykorzystania światłowodów) czy też metod 
obrazowania z wykorzystaniem laserów na potrzeby wykrywania schorzeń (mukowiscydoza, Zespół 
Sjögrena). Podany został również przykład firmy Gispro, która odnosi sukcesy w zakresie m.in. 
obrazowania lotniczego. Z tego względu fotonika została również uwzględniona w pogłębionej 
analizie zawartej w kolejnym rozdziale.  

4. Inne obszary nie związane z badanymi sektorami, które były wskazywane przez rozmówców:  
a. Rozwój rękodzieła – podane zostały przykłady osób z obszaru kaletnictwa czy też produkcji 

specjalistycznych naczyń (do picia Yerba Mate), odnoszących międzynarodowe sukcesu. 
Należy jednak podkreślić, że w tym zakresie to przede wszystkim unikalne umiejętności 
danej osoby stanowią o możliwym do odniesienia sukcesie. W związku z tym trudno 
potraktować ten obszar jako nowy obiecujący sektor.  

b. Rozwój dronów i zastosowania dronów w różnych obszarach życia społecznego  
i gospodarczego (np. do monitorowania upraw i wykrywania zagrożeń). Rozwój dronów 
nierozerwalnie jest związany z tworzeniem dedykowanego oprogramowania.  

c. Hydroponika, jako alternatywny sposób uprawy roślin (biorąc pod uwagę ograniczone 
powierzchnie pod uprawy).  

Uczestnikom wywiadów zadane zostało również pytanie dotyczące niszowości identyfikowanych sektorów. 
Jako niszowy sektor można traktować taki, w którym relatywnie niewielka liczba podmiotów funkcjonuje. 
Przy czym wówczas aby sektor można było uznać za obiecujący, niewielka liczba podmiotów musi być 
powiązana z takimi zjawiskami, jak dynamiczny rozwój i tworzenie się nowych podmiotów w Wielkopolsce, 
osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej oraz dynamiczny rozwój danego sektora (zapotrzebowania 
na produkty danego sektora w skali globalnej). Zdaniem rozmówców niszowymi sektorami na chwilę obecną 
można uznać następujące z ww. wymienionych: gry komputerowe, rozszerzona rzeczywistość, Internet 
rzeczy, niektóre  
z obszarów biotechnologii oraz fotonikę.  

 

7.3. Wybór nowych obiecujących sektorów w Wielkopolsce 

Na potrzeby wyboru nowych obiecujących sektorów w Wielkopolsce wykorzystano dane pozyskane w 
ramach poszczególnych metod badawczych. W przypadku sektorów kreatywnych oraz KET, w pierwszej 
kolejności analizie poddano szersze kategorie, aby następnie po ich pozytywnej weryfikacji uszczegółowić w 
drodze pogłębionej analizy desk research oraz przeprowadzonych wywiadach. Poniżej zostało to 
zilustrowane  
w formie tabelarycznej (zdecydowane potwierdzenie danego sektora uwypuklono większym rozmiarem 
czcionki oraz pogrubieniem).  
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Tabela 11. Wskazanie nowych obiecujących sektorów w zrealizowanych badaniach.  

Potencjalny sektor 

Obiecujący 
sektor w 

skali 
europejskiej 
i globalnej 

Obiecujący 
sektor w 

Wielkopolsce 
w kontekście 

analizy danych 
statystycznych 

Potwierdzenie 
sektora w 

ramach dyskusji 
Grup Roboczych 

Forum 
Inteligentnych 

Specjalizacji 

Potwierdzenie 
sektora w ramach 

przeprowadzonych 
wywiadów 

Dodatkowy komentarz 

Mikro-/nanoelektronika Tak     

Fotonika Tak   Tak  

Nanotechnologia Tak     

Biotechnologia 
przemysłowa Tak Tak Tak  

Biotechnologię należy 
traktować w kontekście 
różnych obszarów 
zastosowań (produkcja 
żywności, przetwórstwo 
żywności, produkcja 
leków).  

Technologie 
materiałowe Tak     

Cloud computing 
/technologie w chmurze Tak  Tak Tak Sektor uogólniono do 

postaci usług typu B2B 

Big Data Tak   Tak Sektor uogólniono do 
postaci usług typu B2B 

Cyberbezpieczeństwo Tak     

Sztuczna inteligencja 
(AI) i zaawansowane 
uczenie maszynowe 

Tak   Tak 
 

Internet rzeczy (IoT), 
pamięci masowe dla 
danych IoT 

Tak  Tak Tak 
 

Algorytmy 
wykorzystywane do 
pozytywnej zmiany 
zachowań pracowników 

Tak    

 

Technologie blockchain Tak     

Rynek Inteligentnego 
Wirtualnego 
Asystowania (IVA) 

Tak    
 

Technologie Wearables Tak     

Rzeczywistość wirtualna 
i rozszerzona (VR/AR) Tak  Tak Tak 

Rzeczywistość 
rozszerzona omawiana 
m.in. w zastosowaniach 
dotyczących 
projektowania wnętrz.  

Bliźniaki cyfrowe Tak     

Systemy 
konwersacyjne, 

Tak   Tak Sektor uogólniono do 
postaci usług typu B2B 
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Potencjalny sektor 

Obiecujący 
sektor w 

skali 
europejskiej 
i globalnej 

Obiecujący 
sektor w 

Wielkopolsce 
w kontekście 

analizy danych 
statystycznych 

Potwierdzenie 
sektora w 

ramach dyskusji 
Grup Roboczych 

Forum 
Inteligentnych 

Specjalizacji 

Potwierdzenie 
sektora w ramach 

przeprowadzonych 
wywiadów 

Dodatkowy komentarz 

platformy do 
komunikacji 

Mesh app i architektura 
usług Tak   Tak Sektor uogólniono do 

postaci usług typu B2B 

Reklama Tak     

Film i wideo Tak     

Architektura Tak   Tak 

Sektor pojawiał się w 
kontekście projektowania 
wnętrz w dostosowaniu 
do indywidualnych 
potrzeb.  

Muzyka Tak     

Gry komputerowe i 
wideo Tak  Tak Tak  

Radio i telewizja Tak     

Źródło: opracowanie własne.  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań jako nowe obiecujące sektory województwa ostatecznie wskazano: 

• Gry komputerowe. 
• Personalizacja i kastomizacja w designie. 
• Technologie cyfrowe w sektorze kreatywnym, ze szczególnym uwzględnienie rozszerzonej 

rzeczywistości.  
• Internet rzeczy. 
• Tworzenie usług typu B2B.  
• Biotechnologia w różnych zastosowaniach (biotechnologia roślin, biotechnologia żywności, 

biotechnologię farmaceutyczną i biofarmaceutyki).  
• Fotonika.  

Warto zauważyć, że zidentyfikowane sektory wpisują się w jeden lub więcej badanych sektorów gospodarki, 
co przedstawia poniższy diagram.  
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Rysunek 5. Zidentyfikowane nowe, obiecujące sektory w województwie wielkopolskim.  

 
Źródło: opracowanie własne.  

Praktycznie wszystkie zidentyfikowane sektory są powiązane z ICT. Wprost do ICT można zaliczyć Internet 
rzeczy oraz usługi typu B2B. W ścisłym związku z ICT pozostają wszystkie sektory związane z sektorami 
kreatywnymi, a więc gry komputerowe, rozszerzona rzeczywistość oraz personalizacja i kastomizacja. Z kolei 
dla KET, fotonika została częściowo powiązana z ICT, gdyż pewien obszar zastosowań fotoniki dotyczy wprost 
tworzenia sieci komputerowych opartych na technologiach światłowodowych (a także w zakresie rozwijania 
nowatorskich technologii związanych z optyką kwantową oraz komputerem optycznym). W obrębie KET 
wskazana została również biotechnologia w różnych obszarach zastosowań (rolnictwo, przetwórstwo 
żywności oraz produkcja leków i farmaceutyków).  

 

7.4. Pogłębiona analiza danych zastanych i danych statystycznych dla wybranych sektorów  

7.4.1. Gry komputerowe 
 

W Wielkopolsce, podobnie jak w innych regionach kraju, dobrze rozwija się branża ICT, wykazując potencjał 
zarówno w produkcji komputerów i elektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
zautomatyzowanych systemach dla biznesu czy nowych technologiach multimedialnych (gry  
i oprogramowanie do animacji i efektów specjalnych). Duża dynamika sektora ICT w Polsce znajduje 
odzwierciedlenie również w wartości generowanej produkcji, która wzrosła o 20,57% na przestrzeni lat 
2010-2016. Jednocześnie udział sektora ICT w PKB polski jest wciąż relatywnie niski. Świadczy to o dużym 
potencjale do zagospodarowania. W Polsce sektor ten odpowiada za 6,06% PKB podczas gdy w wybranych, 
wiodących krajach takich, jak: Niemcy, Czechy i Francja jest to kolejno 8,15%, 8,43%, 7,33%. Oznacza to, iż 
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Polski sektor może urosnąć o około 12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale 
sektora w PKB26

O dużym potencjale wzrostowym sektora ICT świadczy również m.in. duża liczba nowopowstałych 
startupów. Jak pokazują badania firmy Deloitte, połowa startupów w Polsce prowadzi działalność związaną  
z sektorem ICT

. 

27

W niniejszym Raporcie szczególną uwagę chcemy zwrócić na rynek gier komputerowych, zwłaszcza jeśli 
uwzględni się fakt, że jest to najszybciej rosnący sektor przemysłu rozrywkowego na świecie. Jednocześnie 
jest to jeden z segmentów o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu, w których Polska ma szanse 
osiągnąć specjalizację.

. Najczęściej wymienianymi przedmiotami działalności startupów są technologie mobilne,  
e-commerce, oprogramowanie dla firm, edukacja, Internet of Things oraz Big Data. Podobnie jest  
w województwie wielkopolskim.  

 28

Rysunek 6. Wartość polskiego rynku gier w roku 2016 i prognoza na rok 2019. 

 Obecnie, tak jak na całym świecie, tak i w Polsce, rynek gier wideo rozwija się 
bardzo dynamicznie i staje się ważną gałęzią przemysłu oraz kultury masowej. 

 
Źródło: Raport: Kondycja Polskiej Branży Gier’17, Krakowski Park Technologiczny 2017, na podstawie 
raportów SuperData Research, DFC Intelligence, Newzoo oraz informacji uzyskanych od przedstawicieli 
polskiej branży gier wideo. Analiza obejmuje wyłącznie sprzedaż gier w formie fizycznej lub cyfrowej polskim 
użytkownikom. 

Polski rynek gier w 2016 roku był wart około 0,43 mld USD (mowa tu o wartości sprzedaży wewnątrz rynku, 
 a nie o sprzedaży polskich firm gamingowych). To dało mu 23 pozycję na świecie. Do 2019 roku ma urosnąć 
do 0,56 mld USD, czyli o 21%.29

Rynek gier komputerowych na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowuje dynamiczny wzrost, który jest 
wywołany m.in. popularnością gier na urządzenia mobilne oraz komputerowych gier sportowych. Co więcej, 
spodziewane jest utrzymanie się powyższego trendu. Gry stały się nieodłącznym elementem życia młodych 
ludzi. W świetle rozwoju mobilnego Internetu i sektora telefonów komórkowych i tabletów, praktycznie 

 

                                                                 
 

 
26 https://www.mr.gov.pl/media/32954/InfPrasowaBranzaICTRaport.pdf. 
27 Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce, Deloitte Polska 2016. 
28 https://www.mr.gov.pl/media/32954/InfPrasowaBranzaICTRaport.pdf. 
29 Raport „Kondycja polskiej branży gier’17” Krakowski Park Technologiczny. 



 

58 
 

każdy ma dostęp do internetowej rozrywki w dowolnym miejscu i czasie, co przekłada się na rosnącą liczbę 
nowych użytkowników, którzy wcześniej rzadko znajdywali czas na gry, lecz teraz cieszą się możliwością 
grania na urządzeniach mobilnych”. 

Wartość rodzimego rynku gier szacowana jest na blisko 1,5 mld zł, a polski rynek jest drugim największym  
w tej części Europy. Przy czym większość polskich firm gamingowych to podmioty małe. Jednocześnie jest to 
rynek mocno zdywersyfikowany na mniejsze segmenty. Obok tytułów wysokobudżetowych istnieje segment 
znacznie mniejszych dzieł. W Polsce tworzone są praktycznie wszystkie rodzaje gier: od produkcji 
niezależnych, przez typowe gry środka, po tytuły Triple A z najwyższymi budżetami. W najbliższych latach 
przewiduje się znaczną intensyfikację konkurencji na rynku gier, co może spowodować m.in. fuzje małych i 
średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w segmencie gier mobilnych. 

 

Rysunek 7. Siedziby polskich producentów gier w podziale na województwa.  

 
Źródło: Kondycja Polskiej Branży Gier’17. 

Przemysł gier dynamicznie rozwija się również w województwie wielkopolskim. Branża ta ma się już czym 
pochwalić. Wśród aktywnych wielkopolskich game developerów można wskazać takie jak firmy jak: 

• Robot Gentleman Studios - http://robotgentleman.com 
• Monster Couch - http://monstercouch.com 
• Huckleberry Games - 

 
http://hgames.eu 

• Setapp - 
 

http://setapp.pl 
• Atomic Jelly - 

 
http://atomic-jelly.com 

• Techland - http://techland.pl 
• Pixel Perfect Dude -  http://pixelperfectdude.com 
• LivinThing Studio -  http://coderedgame.com 
• Best Toilet Games -  http://besttoiletgames.com 
• BeeFlame Studio – http://grey-skies.com 
• Bravasoft - http://bravasoft.pl/ 
• Gamedust - https://gamedust.co/ 
• BlackMoon Design - http://blackmoondev.com 
• Bravasoft - http://bravasoft.pl/ 
• cameleon-labs - http://cameleon-labs.com 
• Crowd Computation Agency - http://crowdagency.pl 

http://robotgentleman.com/�
http://atomic-jelly.com/�
http://techland.pl/�
http://www.pixelperfectdude.com/�
http://www.coderedgame.com/�
http://www.besttoiletgames.com/�
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• Coduar - oddział Poznań - http://coduar.com 
• DOJI - Educational Innovations (gry, szkolenia biznsowe) - http://doji.com.pl 
• Epic Hamster - http://epichamster.com 
• Gamedust - http://gamedust.co 
• G-spot Studios - http://gspot-studios.com 
• Hydra Softworks - http://hydrasoftworks.com 
• Indago - indago.homenko.pl 
• Low Poly Dreams (wcześniej Dream World Engineers) - http://lowpolydreams.com 
• Merixgames (część agencji Merixstudio)- http://merixgames.pl 
• Synergy - IT Sp. z o.o. Sp. k. - http://synergy-it.com 
• Vogelfänger - http://vogelfanger.com 

Na terenie województwa wielkopolskiego działa 54 firm podejmujących działalność wydawniczą w zakresie 
gier komputerowych (wpis do rejestru REGON jako podstawowa forma działalności pod pozycją 58.21.Z). Ich 
lokalizacja została przedstawiona na poniższej mapie.  

Rysunek 8. Lokalizacja producentów gier komputerowych w województwie wielkopolskim.  

 
Źródło: opracowanie własne.  

Zdecydowana większość tych podmiotów zlokalizowana jest w Poznaniu i jest związana z aktywnością 
inkubatorów oraz innych podmiotów wspierających rozwój firm startupowych. Tylko pojedyncze firmy udało 
się zlokalizować w innych większych miastach regionu.  

http://vogelfanger.com/�
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W województwie wielkopolskim ma siedzibę studio deweloperskie: Shortbreak Studios z siedzibą w Ostrowie 
Wielkopolskim wchodzące w skład grupy Techlandu (jednego z najstarszych i najważniejszych polskich 
producentów, wydawców oraz dystrybutorów gier wideo na komputery osobiste i konsole) – zajmujące się 
produkcją oraz wydawaniem gier mobilnych. Techland jest jednym z najbardziej prężnych rodzimych 
dystrybutorów, zajmujących się sprowadzaniem na polski rynek oprogramowania użytkowego oraz gier 
tworzonych i wydawanych przez zachodnich producentów na komputery PC oraz konsole.  

Innym przykładem wielkopolskiej firmy, która osiągnęła światowy sukces jest firma Game Technologies 
(wcześniej , która z małego start-upu awansowała do grona ważnych graczy na rynku elektronicznej 
rozrywki. Firma osiągnęła to dzięki DICE+ – elektronicznej kostce do gry współpracującej z tabletami

Wśród wyróżniających się małych niezależnych twórców gier na bardzo dużym rynku można wskazać takie 
firmy jak np. Robot Gentelman, którego gra "60 sekund" została pobrana już ponad 200 tysięcy razy z 
serwisu Steam czy Huckelberry Studios z grą "Edengrad". 

.Wraz z 
premierą elektronicznej kostki do gry Dice+ powstała nowa kategoria gier planszowych przeznaczonych na 
tablety,  
w które można grać za pomocą kontrolera Dice+. Ich nazwa to Powered Board Games. Kostka Dice+ 
komunikuje się nie tylko z komputerami, konsolami, ale i tabletami oraz smartphonami, a wynik realnego 
rzutu Dice+ przenoszony jest do wirtualnego świata. Rynkowa premiera kostki odbyła się na targach 
Gamescom  
w sierpniu 2013 roku. A po kilku miesiącach sprzedaży trafiła do dystrybucji w sklepach Apple, jako pierwszy 
polski produkt. 

Przemysł gier to atrakcyjny rynek pracy. Branża generuje bowiem popyt na coraz większą liczbę kreatywnych 
i wykwalifikowanych pracowników: designerów, programistów, grafików, animatorów, dźwiękowców, 
scenarzystów, czy wreszcie testerów. Poszukiwane są osoby posiadające kompetencje z zakresu grafiki 
artystycznej, jak i projektowania graficznego, ze znajomością warsztatu grafiki komputerowej  
i nowoczesnych technologii projektowania gier. Poszukiwani są również producenci, biznes deweloperzy, 
marketingowcy. Kadr dla rynku gier w Wielkopolsce dostarczają m.in. takie uczelnie jak: 

• 

• 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym funkcjonuje Informatyka i kierunek 
Technologie Komputerowe, w ramach którego realizowany jest moduł Projektowanie gier 
komputerowych. 

• Politechnika Poznańska, na którym studenci mają możliwość wyboru kierunku Informatyka lub 
Teleinformatyka, w tym funkcjonuje specjalizacja Gry i Technologie Internetowe (GTI) 

Collegium Da Vinci – oferujące specjalizację Aplikacje internetowe i mobilne, tj. studia przygotowują 
do pracy jako developer (programista), projektant aplikacji i usług, rozwiązań inteligentnych 
(Internet of Things i wearable technology), działających w środowisku rozproszonym, chmurowym, 
hybrydowym, a także Zarządzanie kreatywne i specjalizacja Service design management 

• Uniwersytet Artystyczny, z takimi kierunkami jak: Grafika, Animacja, Intermedia 
• Wyższa Szkoła Bankowa z kierunkiem: Informatyka, w tym specjalnością: Multimedia i grafika 

komputerowa 

Kierunki te pozwalają na zdobycie wiedzy w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Jest to 
tym bardziej istotne, że jednym z kluczowych wyzwań stojących przed pracodawcami oraz inwestorami  
z sektora ICT jest znalezienie wykwalifikowanych pracowników. Rynek gier komputerowych wciąż się 
rozwija, a specjaliści są bardzo poszukiwani. Branża ICT, która wymaga ścisłej współpracy środowisk nauki 
i biznesu.  

W Wielkopolsce odbywają się największe w Polsce i w tej części Europy Targi Gier komputerowych, Rozrywki 
i Multimediów, tj. Poznań Game Arena. Jednocześnie są to jedne z największych targów gier w Europie. Targi 
gromadzą ponad 71 000 odwiedzających i ponad 130 wystawców. Z targami powiązane są takie wydarzenia 
jak Game Industry Conference i targi pracy pod nazwą GeekCareers. 

Blok Gier Elektronicznych przewidziany został również w trakcie organizowanego w Poznaniu Festiwalu 
Fantastyki Pyrkon. Festiwal ten w 2017r. odwiedziło ponad 44 000 osób. 
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W Poznaniu miały miejsce również m.in. takie wydarzenia jak GameDev Roadshow , tj. cykl spotkań  
z inwestorami zainteresowanymi branżą GameDev oraz Global Game Jam, tj. maraton tworzenia gier, który 
jednocześnie odbywa się w 524 miejscach na całym świecie. 

W województwie wielkopolskim pojawiają się również inicjatywy oddolne integrujące pasjonatów gier. Ruch 
Projektantów Gier przy Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej tworzy grupa zapaleńców, których 
fascynują wszystkie aspekty tworzenia gier, w tym grafika, design, programowanie, dźwięk. Spotkania są 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z kolei Pozna

Wszystko to świadczy o pozytywnym klimacie tworzonym wokół branży gier. Branża gier może stać się 
mocną stroną Wielkopolski. By wykorzystać ten potencjał następować powinien dalszy rozwój współpracy 
biznesu z uczelniami oraz ośrodkami naukowo-badawczymi. 

ń Unity User Group zrzesza ludzi korzystających  
z Unity. 

Prognozuje się, że przyszłość rynku gier video ukształtują e-sport i wirtualna oraz rozszerzona rzeczywistość.  
Z raportu firma Newzoo nt. trendów na światowym rynku gier wynika, że w 2020 roku połowę przychodów 
branży generować będą produkcje mobilne. Newzoo przewiduje, że w 2020 roku gry dostępne na smartfony  
i tablety wygenerują połowę przychodów całej branży. Na drugim miejscu znajdą się konsole, a pozycję 
numer trzy zajmą pecety. Użytkownicy mogą wybierać spośród gier edukacyjnych, zręcznościowych, 
strategicznych, logicznych czy fabularnych, z profesjonalną oprawą graficzną. Gry obecnie wykorzystywane 
są w wielu branżach m.in. w biznesie, edukacji i marketingu. Dla specjalistów od reklamy i marketingu gry to 
atrakcyjny kanał dotarcia do wielkich grup konsumentów. Technikę gier wykorzystują marketerzy do 
angażowania klientów. W tym celu tworzone są gry, które toczą się wokół marek. Dużą popularnością cieszą 
się również gry dla pracowników firm, służące do ich mobilizowania albo rekrutacji.  

Wyraźnym trendem wśród graczy są społeczności. Coraz ważniejsze stają się aspekty socjalne, możliwość 
obcowania z innymi graczami niż aspekty stricte technologiczne, takie jak jakość grafiki. Po gry, jako 
narzędzie edukacyjne, sięga np. ONZ, na zlecenie którego powstały m.in. Food Force 2 i Stop Disasters.  

Mocne strony Słabe strony 

• funkcjonowanie uczelni kształcących pod 
kątem branży, np. na kierunkach 
informatycznych i graficznych  

• Targi Poznań Game Arena 
• Targi Pyrkon  
• finansowanie branży poprzez unijnie 

program sektorowy NCBR, drobne dotacje 
Ministerstwa Kultury, venture capital ARP  
i szereg programów UE  

• jeden z najszybciej rozwijających się rynków 
na świecie 

• dobra opinia o polskich grach na świecie 
• funkcjonowanie producentów  

i wydawców gier cieszących się uznaniem 
użytkowników 

• jakość produkcji i chęci rozwojowe 
przedsiębiorstw 

• zróżnicowana społeczność twórców gier 

• rozdrobnienie podmiotów 
• ograniczony zasięg Internetu 

szerokopasmowego w Polsce 
• agresywna konkurencja głównie firm z Azji 
• ograniczony dostęp do puli 

wykwalifikowanych pracowników  
• duża zmienność rynku 
• krótki okres życia produktów 
• przepisy podatkowe 
• niska rozpoznawalność marek 
• brak specjalistów 
• wzmocnienia regulacji dotyczących 

dystrybucji treści w Internecie 
• brak wykwalifikowanych pracowników na 

rynku pracy. Zawody deficytowe w 
województwie wielkopolskim to m.in. grafik 
komputerowy, projektanci  
i administratorzy baz danych, programiści 

Szanse Zagrożenia 

• dynamiczny rozwój rynku, powiększająca 
się liczba osób grających 

• rozwój cyfrowej dystrybucji 
• rozrywka o charakterze masowym 
• specjalizacja w poszczególnych segmentach 

gier 

• piractwo 
• konkurencja na rynku cyfrowej dystrybucji 
• sprzedaż zależna od ograniczeń internetu 
• silna dynamika rynku 
• szybko rosnące oczekiwania klientów 
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• wsparcie producentów i deweloperów 
• zainteresowanie produktami wśród różnych 

grup wiekowych 
• globalizacja, ujednolicanie się rynków gier 

na świecie 
• rozwój technologii stwarzający możliwości 

uatrakcyjniania gier 
• popularność urządzeń mobilnych 
• upowszechnianie platform umożliwiających 

granie 
• zwiększenie nakładów finansowych na 

innowacyjne projekty gier wideo 
• bogacenie się społeczeństwa 
• odchodzenie od tradycyjnej, jednorazowej 

płatności za zakup gry na rzecz modeli 
subskrypcyjnych (pay-to-play) i 
mikropłatności 

 

 

 

Powyższa analiza SWOT wskazuje, że w branży gier komputerowych w województwie wielkopolskim 
występuje równowaga mocnych i słabych stron. Zauważalne są zarówno zagrożenia dla rozwoju tej branży, 
jak również duże szanse zwiększające jej potencjał. Wielkopolscy producenci gier dobrze odnajdują się na 
rynku gier, czego przejawem są dynamicznie rozwijające się firmy. Stwarza to szerokie możliwości 
rozwojowe. Wśród głównych mocnych stron, które zostały zdiagnozowane w branży jest jakość produktów  
i zaangażowanie przedsiębiorców. Sektor produkcji gier wideo jest bardzo zaawansowany technologicznie.  
O sukcesie w nim decyduje przede wszystkim wiedza i umiejętności pracowników, którzy tworzą bardzo 
złożone, innowacyjne aplikacje o charakterze nie tylko rozrywkowym. Dodatkowym impulsem rozwojowym 
dla branży jest m.in. unijny program sektorowy NCBR, w którym można uzyskać wsparcie projektów 
przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku 
globalnym. Dzięki niemu branża gier ma większe szanse na pozyskanie pieniędzy na rozwój.  

Mocną stroną jest również funkcjonowanie uczelni kształcących pod kątem branży. Na Politechnice 
Poznańskiej funkcjonuje specjalizacja: Gry i Technologie Internetowe (GTI) oferująca studia w zakresie 
podstaw tworzenia gier komputerowych oraz infrastruktury dla zastosowań e-commerce. Pomimo tego na 
rynku odczuwalny jest brak specjalistów, uczelnie nie są w stanie wykształcić wystarczającej ich liczby. Rynek 
zmaga się z emigracją pracowników. Mocną stroną są również odbywające się w Wielkopolsce wydarzenia 
takie jak Games Industry Conference, Poznań Game Arena czy Festiwal Fantastyki Pyrkon, które przyciągają 
tłumy. 

Na znaczny potencjał rozwoju sektora w Wielkopolsce składa się olbrzymia wartość światowego rynku gier. 
Szczególne szanse dla rozwoju rynku gier na analizowanym obszarze stanowi rozwój cyfrowej dystrybucji. 
Liczba potencjalnych adresatów oferty szacowana może być w setkach tysięcy osób. Jednocześnie ze 
względu na globalny charakter prowadzenia działalności przed sektorem tym pojawiają się liczne wyzwania. 
Na lepszą kondycję finansową przedsiębiorstw z branży gier wpłynąć może trend jakim jest odchodzenie od 
tradycyjnych, jednorazowych płatności na rzecz modeli subskrypcyjnych i mikropłatności. Zagrożeniem jest 
natomiast m.in. nielegalne kopiowanie i dystrybucja treści cyfrowych. Niemniej jednak kampanie społeczne 
oraz bogacenie się społeczeństwa, a także postęp technologiczny mogą doprowadzić do spadku skali 
piractwa. Innym rodzajem zagrożenia jest ryzyko zahamowania dostępności cyfrowej dystrybucji gier w 
przypadku wzmocnienia regulacji dotyczących dystrybucji treści w Internecie. Wzmocnienie ochrony 
nieletnich przed grami o określonej tematyce może skutkować wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń a 
przez to do spadku popytu na te treści.  

Niemniej jednak w związku z widoczną tendencją wzrostową rozwoju branży gier w województwie 
wielkopolskim należy skoncentrować działania na wykorzystaniu szans oraz mocnych stron sektora oraz 
dokonać próby minimalizacji stron słabych. 
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7.4.2. Technologie cyfrowe w sektorze kreatywnym, ze szczególnym uwzględnienie rozszerzonej 
rzeczywistości 

 

Jednym z najsilniejszych trendów ostatnich lat jest rozwój technologii cyfrowych. Przychody, jakie przynoszą 
te technologie, doprowadziły do rozwoju całego sektora kreatywnego. Ten sam trend będzie również 
widoczny w przyszłości, gdy postępująca cyfryzacja przyniesie jeszcze więcej możliwości konsumpcji 
i dystrybucji produktów kreatywnych. Wynika to chociażby z olbrzymiej liczby użytkowników smartfonów,  
w tym modeli wyposażonych w klawiaturę wirtualną, głośniki obsługujące dźwięk szerokopasmowy, 
przednie i tylne aparaty fotograficzne, mikrofony z technologią kształtowania wiązki oraz możliwość 
odtwarzania filmów HD. Te narzędzia dają ogromne możliwości całemu sektorowi kreatywnemu.3031

Nowe możliwości m.in. dla sektora kreatywnego, w tym przedstawicieli branży architektonicznej, 
produkcyjnej i projektowania wnętrz, ale i reklamowej czy wydawniczej rodzi rzeczywistość rozszerzona AR. 
Rozumie się przez nią systemy łączące świat rzeczywisty z generowanymi komputerowo obrazami. 
Technologia rozszerzonej rzeczywistości pozwala na wyświetlanie interaktywnych modeli 3D produktów. W 
tym celu wykorzystuje się kamery smartfonów i tabletów, nakładając na widziany przez nie obraz grafikę 
trójwymiarową lub dźwięk. Dzięki jej wykorzystaniu firmy architektoniczne mogą prezentować swoje 
pomysły klientom i zapraszać ich na spacer po budynku przed jego ukończeniem, dają również możliwość 
wirtualnego umeblowania pustego lokalu użytkownika modelami 3D produktów. W ten sposób możliwe jest 
również stworzenie wirtualnego produktu zanim zostanie on faktycznie wyprodukowany, co umożliwia m.in. 
wspieranie działań sprzedażowych poprzez tworzenie symulacji rzeczywistych produktów, tak aby klienci 
mogli je oglądać pod różnym kątem i sprawdzać ich funkcjonalność. Daje to również możliwość oceny, czy 
dany produkt będzie spełniał wszystkie zakładane kryteria i wymagania dotyczące np. ergonomii  
i bezpieczeństwa. 

  

Możliwość sprawdzenia produktu przed jego zakupem jest czymś zdecydowanie 
pożądanym przez klientów, nawet jeśli dzieje się to w wirtualnej rzeczywistości.

Technologia AR (rzeczywistość rozszerzona) jest doskonałą technologią pozwalającą na sprawny i efektowny 
marketing, to doskonały sposób na zaprezentowanie materiałów promocyjnych. Agencje kreatywne mogą 
zobrazować klientom, jak będzie wyglądała ich reklama w prasie czy telewizji. Katalogi z markerami AR to 
idealny punkt styku grafiki i rozszerzonej rzeczywistości. W Polsce tego rodzaju koncept jest wciąż nowością, 
zaś szwedzcy innowatorzy z firmy Ikea wdrożyli go już w 2013 roku. Na materiałach promocyjnych 
umieszczany jest tzw. marker – element graficzny, który kamera naszego urządzenia będzie w stanie 
rozpoznać po zaprogramowaniu w aplikacji. Takim markerem może być logo firmy, zdjęcie produktu, czy np. 

 Jednocześnie tworzenie i 
poprawianie prototypu przy wykorzystaniu wizualizacji jest znacznie szybsze i pozwala istotnie zmniejszyć 
nakłady finansowe. Realna możliwość przyspieszenia procesu rozwoju produktu i wprowadzenia go na rynek 
będzie jeszcze bardziej sprzyjać innowacjom i napędzać dalszy rozwój technologii w tym obszarze oraz jej 
zastosowań. Ten trend jednocześnie sprawi, że ocena projektu i funkcjonalności produktu znacząco zyska na 
znaczeniu. Zakłada się, że innowacyjne technologie, takie jak rzeczywistość rozszerzona całkowicie zmienią 
sposób, w jaki klienci będą dokonywać zakupów. Fizyczny kontakt z produktem będzie coraz mniej 
potrzebny. Dzięki rzeczywistości rozszerzonej, klienci zyskają możliwość dokładnego obejrzenia i 
doświadczenia mebli (dotknięcia, poczucia ich faktury) w świecie wirtualnym, co sprawi, że duża część 
klientów zrezygnuje z wizyt w tradycyjnym sklepie. Więcej ścieżek zakupowych, które rozpoczęły się w 
Internecie, zostanie sfinalizowanych również w kanale digital. 

                                                                 
 

 
30 https://www.canon.pl/Images/PL%20Think_Creative_24pp_WITH%20DIAG%20final%20LoRes_tcm125-1402130.pdf. 
31 Warto podkreślić, że do kategorii przemysłów kreatywnych zaliczają się zarówno agencje reklamowe, telewizje, 
wydawnictwa medialne, jak i studia architektoniczne, firmy zajmujące się drukiem 3D i prototypowaniem, kreatywnym 
programowaniem, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością czy user experience. 
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wizytówka.  
W wypadku Ikei, markerem stał się cały katalog, a dołączona do niego aplikacja pozwala wyświetlać 
naturalnej wielkości modele 3D produktów Ikei po skierowaniu kamery w jego kierunku. Dzięki temu 
rozwiązaniu, klienci mogą umieścić katalog w miejscu, w którym chcieliby postawić dany mebel, włączyć 
aplikację i sprawdzić jak wkomponuje się w domowe otoczenie.  

Przedstawianie reklamowej treści w technologii rzeczywistości rozszerzonej gwarantuje przykucie uwagi 
znacznie większej ilości osób. Dlatego coraz więcej firm oferuje aplikacje mobilne AR, w tym przykładowo 
interaktywne wizytówki pozwalające na wyświetlenie dodatkowych treści (modeli 3D, animacji 3D, 
artykułów, stron www) po nakierowaniu aparatem telefonu na wizytówkę lub QR kod albo interaktywne 
banery. Tradycyjne banery reklamowe mogą zostać wzbogacone o treść widoczną po użyciu dedykowanej 
aplikacji mobilnej i Rzeczywistości Rozszerzonej. Popularne stają się także kampanie wysyłkową oparte o VR. 
Proste gogle z tektury w połączeniu z brandowaną aplikacją VR składają się na materiał promocyjny. 
Z kolei na przykład w branży meblarskiej technologie rzeczywistości rozszerzonej umożliwiają np. 
wyświetlanie modeli 3D produktów w skali 1:1 w pomieszczeniu użytkownika i konfiguracja ich w czasie 
rzeczywistym. 

Natomiast w branży wydawniczej rzeczywistość rozszerzona wzbogaca wygląd i treści – np. książki –  
o elementy interaktywne. Dodatkową treścią może być wideorecenzja książki, wywiad z autorem, animacja, 
interaktywna postać lub ilustracja w 3D, odnośnik do strony internetowej wydawnictwa czy fanpage’a na 
Facebooku. 

Rozszerzona rzeczywistość wykorzystywana jest także np. przez muzea. Eksponat może być oznakowany 
informacjami takimi jak kontekst historyczny lub miejsce odkrycia artefaktu. Rozszerzoną rzeczywistość 
wykorzystano w województwie wielkopolskim np. w aplikacji na smartfony poświęconej Szlakowi 
Piastowskiemu. Funkcja Augmentem Reality – czyli tzw. rzeczywistość rozszerzona – pozwala w czasie 
rzeczywistym za pomocą obrazu z kamery nakierować użytkownika na ciekawe miejsca w jego otoczeniu. 
Aplikacja dostępna jest w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jest w pełni modyfikowalna i cały czas 
rozwijana oraz rozbudowywana tak by każdy kto zechce odwiedzić region miał w jednym miejscu 
najważniejsze informacje o interesujących go miejscach32

Wśród wielkopolskich firm wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości i działających w 
sektorze kreatywnym bądź oferujących usługi w tym obszarze dla sektora kreatywnego można wskazać takie 
jak: 

. 

• 3R STUDIO MOBILE SP. Z O.O. – firma zajmująca się dostarczaniem wysokiej jakości interaktywnych 
rozwiązań 3D na potrzeby urządzeń mobilnych, stacjonarnych i VR, a także profesjonalnym 
modelowaniem grafik 3D. Wśród swoich realizacji firma przygotowała m.in. prezentację projektu 
nowoczesnego biurowca. Chodziło o zaprezentowanie architektury budynku w jego docelowej 
lokalizacji. Aplikacja pokazuje obiekt z uwzględnieniem m.in. aktualnej pozycji słońca, pory dnia itp. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania technologicznego, wizualizacja nie tylko 
wiarygodnie prezentuje detale architektoniczne, ale i bardzo sugestywnie, plastycznie wpisuje 
projektowany budynek we współczesne realia urbanistyczne. Pokazuje dokładnie – jak będzie on 
wyglądał w tym, konkretnym miejscu33

                                                                 
 

 
32 http://www.szlakpiastowski.com.pl/go.live.php/PL-H8/aktualnosci/476/pierwsza-aplikacja-mobilna-o-szlaku-
piastowskim-gotowa.html 

. Firma jest również autorem aplikacji do podręcznika do 
historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” wydawnictwa Nowa Era 

33 http://3rstudio.com/case_study/sop-architekten. 
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oraz interaktywnej makiety gnieźnieńskiego grodu wczesnośredniowiecznego w technologii 
mobilnego 3D i Augmented Reality. 

• Fucco Design w Lesznie - polski start-up zajmującym się pierwotnie szeroko pojętym drukiem 
przestrzennym. Obecnie, oprócz druku 3D, tworzy również aplikacje na platformy 
mobilne wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, wirtualną rzeczywistość. 

• Karl Knauer w Pniewach – jedno z wiodących przedsiębiorstw produkujących opakowania i artykuły 
reklamowe w Polsce i w Niemczech. Dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości Karl Knauer 
umożliwia swoim klientom umieszczanie reklam na bloczku kartkowym. Bloczek kartkowy, jeden  
z najpopularniejszych nośników komunikatów reklamowych, oprócz indywidualnego, 
wydrukowanego motywu reklamowego oferuje też dostęp do interaktywnej gry. Jej działanie opiera 
się na specjalnej aplikacji typu Augmented Reality. 

• Dreamplex w Luboniu - firma oferująca nowoczesne formy prezentacji produktów z zastosowaniem 
innowacyjnych rozwiązań. Jedna z pierwszych firm w Europie oferująca immersyjne aplikacje  
w rzeczywistości wirtualnej. Oferuje najnowocześniejsze rozwiązania

Potwierdzeniem, że rośnie zainteresowanie technologią rozszerzonej rzeczywistości jest otwarcie przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu laboratorium: Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest zapoznanie studentów UEP z tą przyszłościową technologią. Dzięki 
nowoczesnemu wyposażeniu Laboratorium jest możliwe objęcie badaniami całego cyklu projektowania i 
praktycznych zastosowań aplikacji VR/AR. Dotyczy to zarówno metod projektowania treści i aplikacji VR/AR, 
prezentacji środowisk wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości użytkownikom końcowym za pomocą 
interfejsów zanurzeniowych i mobilnych oraz metod interakcji użytkowników z obiektami w tego typu 
środowiskach. Możliwe jest badanie postrzegania wirtualnych środowisk przez różnych użytkowników i 
eksperymentalna ocena możliwości praktycznego wykorzystania technik wirtualnej i wzbogaconej 
rzeczywistości w różnych obszarach aplikacyjnych. Przewiduje się prowadzenie badań w takich dziedzinach, 
jak handel, serwis, marketing, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rozrywka (produkcja gier i filmów), 
medycyna, inżynieria, architektura oraz szybkie prototypowanie produktów. We wszystkich tych obszarach 
użycie technik VR/AR otwiera zupełnie nowe, niespotykane dotąd możliwości

 dla architektów, developerów, 
pośredników handlowych, producentów, podmiotów szkoleniowych i edukacyjnych. Specjalizacją 
jest prezentacja projektów budowlanych i nieruchomości. Firma świadczy szereg usług związanych  
z technologią rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej, skanowania przestrzennego  
i druku 3D. W ofercie można znaleźć m.in: skanowanie przestrzenne pojazdów, skanowanie 
przestrzenne ludzi, eventy z rzeczywistością wirtualną, Wczesne prototypowanie i produkcja 
krótkoseryjna w druku 3D.  

34. 

Mocne strony Słabe strony 

• relatywnie wysoki kapitał społeczny  
w województwie wielkopolskim 

• zaplecze B+R (Laboratorium Wirtualnej  
i Wzbogaconej Rzeczywistości) 

• funkcjonowanie uczelni kształcących na 
kierunkach ścisłych i artystycznych 

• wzrastająca liczba użytkowników 
smartfonów 

• pożądana przez klientów możliwość 

• wysoki poziom kastomizacji 
• brak odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych pracowników na rynku 
pracy. Zawody deficytowe  
w województwie wielkopolskim to m.in. 
grafik komputerowy, projektanci  
i administratorzy baz danych, programiści, 
specjaliści elektroniki, automatyki  
i robotyki 

                                                                 
 

 
34 http://labvr.pl/pl/laboratorium. 
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sprawdzenia produktu przed zakupem 
•  

• niewielka wygoda stosowania (okulary) 

Szanse Zagrożenia 

• wysoki potencjał rozwojowy w opinii 
ekspertów 

• rosnące potrzeby konsumentów 

• zwiększenie współpracy z sektorem 
badawczo-rozwojowym i uczelniami 
wyższymi 

• wzrost potencjału naukowo-badawczego 
głównych uczelni wyższych w zakresie 
branży ICT i przemysłów kreatywnych 

• poprawa kompetencji w zakresie ochrony i 
wykorzystania praw własności 
intelektualnej 

• wzrost świadomości społeczeństwa  
i wiedzy na temat rozszerzonej 
rzeczywistości 

• społeczeństwo chętnie korzystające  
z nowych rozwiązań i zastosowań 
technologii teleinformatycznych 

• efektywne wykorzystanie napływu 
środków strukturalnych UE,  
w szczególności w związku ze 
zwiększaniem potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw 

• spadek liczby absolwentów spowodowany 
procesami demograficznymi  

• odpływ kadr, trudność w utrzymaniu 
specjalistów z IT 

• niezdolność lokalnych firm do sprostania 
międzynarodowej konkurencji 

• nieumiejętne korzystanie z ochrony praw 
własności intelektualnej skutkujące 
stratami finansowymi i blokujące rozwój 

 

Na podstawie analizy SWOT należy zachęcać do podjęcia w przyszłości takich działań, które umożliwią 
wykorzystanie szans i mocnych stron, nie dopuszczając przy tym do powstania zagrożeń i doprowadzając 
do przezwyciężania słabości. Rzeczywistość rozszerzona to jedna z najpopularniejszych technologii ostatnich 
czasów. Cieszy się zainteresowaniem zarówno naukowców, jak i deweloperów czy użytkowników urządzeń 
mobilnych. Według prognoz wirtualna rzeczywistość to technologia, która ma potencjał, aby zmienić sposób 
naszego funkcjonowania w wielu obszarach. Mocną stroną, która przekłada się na dalsze działania w zakresie 
rozwijania technologii rzeczywistości rozszerzonej jest pożądana przez klientów możliwość sprawdzenia 
produktu przed zakupem. Również w muzealnictwie stosowanie mniej lub bardziej zaawansowanej AR w 
muzealnictwie będzie prawdopodobnie standardem.  

Jednym z elementów świadczących o potencjale rozwojowym wielkopolskich przemysłów kreatywnych  
w powiązaniu z nowoczesnymi technologiami takimi jak rozszerzona rzeczywistość jest funkcjonowanie w tej 
lokalizacji wielu małych, niszowych firm działających na styku sektora ICT i sektora kreatywnego. Mocną 
stroną jest również prężnie działające w tym obszarze środowisko naukowe i zaplecze badawczo-rozwojowe. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedyną uczelnią wyższą w Polsce, która korzysta z bardzo 
zaawansowanej i zróżnicowanej infrastruktury badawczej w takich dziedzinach jak Wirtualna i Wzbogacona 
Rzeczywistości, Internet Rzeczy oraz Interakcji Człowiek–Komputer.  

Szansą na przełamanie barier rozwojowych firm kreatywnych i z branży nowych technologii jest 
podejmowanie działań zmierzające do zahamowania odpływu kapitału ludzkiego, a także przyciąganie 
talentów spoza Wielkopolski. Wiele wykształconych kierunkowo osób emigruje tam, gdzie oferowane są 
lepsze warunki finansowe. Dotyczy to w szczególności wysoko wykwalifikowanej kadry, która posiada zestaw 
uniwersalnych umiejętności z zakresu ICT. Braki kadrowe mogą przekładać na opóźnienia w realizacji 
projektów oraz podwyższać koszty produktów. Spadek liczby absolwentów spowodowany procesami 
demograficznymi, a także wyjazdami do innych lokalizacji może skutkować także zahamowaniem rozwoju. 
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Niezbędne zdają się działania nakierowane na zaangażowanie osób już na etapie szkoły średniej i studiów  
w projekty skutkujące rozwojem umiejętności i kreatywności oraz niższym wskaźnikiem wyjazdów z regionu, 
oraz tworzeniem środowiska kreatywnego będącego bazą dla rozwoju nowych firm. 

 

7.4.3. Personalizacja i kastomizacja w designie  
 

Sektory kreatywne w Wielkopolsce, podobnie jak w całym kraju oraz na świecie należą do najbardziej 
obiecujących sektorów gospodarki mających wpływ także na rozwój tradycyjnych sektorów. Powodem jest 
wysoka innowacyjność przedsiębiorstw należących do sektorów kreatywnych oraz ich duża elastyczność 
dostosowywania się do oczekiwań odbiorców. Przemysły kreatywne i przemysły kultury są to „przemysły 
zaangażowane w kreację i dostarczające produktów i usług rynkowych, które wynikają z kulturowego  
i kreatywnego wkładu, decydującego o ich wartości”35

W przypadku województwa wielkopolskiego prężenie rozwija się środowisko designu, przez który należy 
rozumieć zarówno przemysł i wzornictwo przemysłowe, jak i proces, myślenie projektowe i projektowanie 
usług. Co bardzo istotne design jest ściśle związany z rozwojem przemysłu i technologii. Jest to zorientowana 
na użytkownika innowacja, oznaczająca planowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub 
całego systemu, zapewniającego najlepsze dopasowanie do potrzeb, aspiracji i możliwości użytkownika, 
biorąc równocześnie pod uwagę ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wartości

 Przy czym należy pamiętać, że sektor kreatywny 
składa się z różnego rodzaju działalności, nie tylko kulturalnych, ale również związanych z mediami, 
designem, czy architekturą. Specyfika Wielkopolski polega na tym, iż sektor kreatywny w tym województwie 
specjalizuje się w kilku określonych branżach kreatywnych. 

36

Design jest narzędziem innowacji odpowiadającym na wyzwania współczesności, związane ze zmieniającymi 
się uwarunkowaniami gospodarczymi, politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi. To działalność 
wymagająca interdyscyplinarnego zaangażowania, zogniskowanego na znalezienie optymalnych rozwiązań  
i odpowiedzi na potrzeby ludzi i środowiska, w którym żyją. Zgodnie z definicją przyjętą przez International 
Council of Societies of Industrial Design, design stanowi główny czynnik innowacyjnego procesu 
humanizowania technologii, jak i wymiany kulturalnej i gospodarczej. Wizja Komisji Europejskiej zakłada, że 
do roku 2020 design powinien być w pełni rozpoznawalnym i uznawanym elementem polityki innowacji 
w Europie, zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym czy regionalnym. 

. 

Możliwości technologiczne i nowe kanały komunikacji pozwoliły designowi rozwinąć się w nowych 
kierunkach i zintegrować z innymi dyscyplinami, jak chociażby marketingiem czy inżynierią. Design to 
dziedzina bardzo szeroka i wszechstronna. Słowo "design" nie ogranicza się jedynie do wyglądu produktu, 
ale obejmuje także jego funkcjonalność, zoptymalizowaną produkcję i przemyślaną konstrukcję. Obejmuje 
ono projektowanie: 

• produktów przemysłowych - często utożsamiane z wzornictwem przemysłowym, ale obejmuj 
zarówno projektowanie na masową skalę, jak i pojedyncze, niepowtarzalne modele albo krótkie 
serie. 

• marki/komunikacji (brand design, communication design) - wymaga stworzenia całościowej 
strategii rozwoju przedsięwzięcia, komunikacji marketingowej i wizualnej, zwykle w oparciu 

                                                                 
 

 
35 D. Power, T. Nielsén, Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries – Methodological Appendix, (tłum. 
własne), raport przygotowany w ramach inicjatywy Europe INNOVA dla European Cluster Observatory, dostępny pod 
adresem: http://www.europeinnova.eu/c/document_library/get_file?folderId=261559&name=DLFE-10734.pdf 
36 : Design as a driver of user-centered innovation. 2009 
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o kluczowe wartości firmy (usługi, produktu) i potrzeby potencjalnych i obecnych klientów37

• interakcji (interaction design) – projektowanie oprogramowania oraz interfejsów urządzeń 
elektronicznych, wzajemnego oddziaływania pomiędzy człowiekiem, a komputerem, oznakowania 
przestrzeni publicznej, systemu komunikacji z urządzeniami, nawigacji, wyszukiwania itd. Celem 
jest stworzenie produktu, który będzie dobrze spełniał zarówno cele biznesowe jak i cele 
użytkowników, będzie dla nich atrakcyjny i użyteczny. 

 
(projektowanie logo, opakowania, reklama, strony internetowe itd.). Projektowanie komunikacji to 
jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin designu, związana z budowaniem wiarygodnego 
przekazu oraz efektywnych sposobów interakcji. 

• otoczenia - miejsca pracy, sklepów, wnętrz, architektura przestrzeni publicznej i mieszkalnej itd. 
• usług - mające na celu tworzenie nowych usług albo doskonalenie dotychczasowych by stały się 

bardziej atrakcyjne, efektywne, użyteczne i pożądane. Dotyczy m.in. restauracji, food design, 
procesów bankowych i ubezpieczeń, usług służba zdrowia, itd. 

• modeli biznesowych - wypracowywanie coraz bardziej innowacyjnych sposobów dostarczania 
wartości i korzyści klientom w oparciu o znajomość ich potrzeb i problemów, najważniejsze zasoby 
przedsiębiorstwa, sposoby generowania zysku i procesy tworzenia owych wartości. 

• doświadczeń (experience design)- wymaga przyjęcia założenia, że istotny jest nie tylko produkt lub 
usługa, ale również wszystko, co z nim powiązane. Liczą się emocje, wspomnienia podobnych 
sytuacji, system wartości klienta, sytuacje, w których korzysta z produktu lub usługi i związane z 
nimi odczucia, a także opinie o marce, którymi dzieli się z innymi użytkownikami. W centrum 
procesu projektowego znajduje się odbiorca produktu lub usługi. 

• mody (fashion design, fashion communication design) - projektowanie w środowisku mody. 
 

Design jest jednym z istotnych elementów decydujących o konkurencyjności produktu co w naszym kraju nie 
jest jeszcze do końca uświadomione. Przedsiębiorcy niestety traktują często wzornictwo jako koszt,  
a nie długofalową inwestycję38

                                                                 
 

 
37 https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/jak%20wykorzystac%20design%20w%20biznesie.pdf 

. Niemniej jednak coraz powszechniejsze jest podejmowanie decyzji 
biznesowych z myślą o kliencie. Dla nich zaś ważne jest indywidulane podejście. Klient oczekuje produktu  
o określonych właściwościach, przy możliwie niskiej cenie i bez zbędnej zwłoki. Trend ten sprawił, że  
w projektowaniu wzrosło znaczenie personalizacji i kastomizacji, których pojawienie się w dużym stopniu 
zawdzięczamy rozwojowi technologii cyfrowych. Dzięki technologii cyfrowej, która pomaga spełnić wiele 
z tych oczekiwań, przemysły kreatywne skutecznie wpisują swoje działania w ten trend. Marki, które 
postanowiły skupić się na indywidualizacji swojej oferty i uczyniły z tego swój priorytet, zyskują co do zasady 
większy zwrot z inwestycji. Rosnący popyt na towary i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, a 
także realizacja niestandardowych zamówień doprowadziła do rozwoju profesji związanych z przemysłem 
kreatywnym. Dzięki wykorzystaniu m.in. narzędzi on-line w e-commerce klienci zyskali możliwość 
kształtowania pożądanego produktu, dzięki czemu lepiej będzie on spełniał ich oczekiwania. Dokładna 
wiedza odnośnie klienta wykorzystywana jest w przypadku personalizacji. Personalizacja to niejako 
filtrowanie zawartości w zależności od typu użytkownika. Kastomizacja zaś przenosi punkt ciężkości na 
klienta jako podmiot posiadający pełną wiedzę nt. własnych potrzeb i preferencji, który sam kształtuje 
pożądany towar. Klient zyskuje możliwość zmiany np. wyglądu przedmiotu bądź to na etapie linii 
produkcyjnej, bądź już na etapie koncepcji produktu. Nabywca staje się tym samym kreatorem produktu w 
oparciu o swoje własne potrzeby i oczekiwania, współtworzy unikalny produkt. Dzięki tzw. kreatorom 
wizualnym klient ma możliwość projektowania finalnego produktu w oparciu o dostępne opcje. Etap kreacji 
może być realizowany w sposób nieustrukturyzowany lub według określonych zasad. Tym samym 

38 http://www.pro-design.com.pl/index.php/design.html 
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projektanci coraz częściej tworzą jedynie ramy dzieła, zakładając, że użytkownik może nadać mu własne 
znaczenie i skonstruować wedle swoich preferencji.  

W województwie wielkopolskim działa blisko 1300 podmiotów podejmujących działalność w zakresie 
specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z). Z dużą pewnością można przyjąć, że szereg z nich podejmuje 
działalność w różnych obszarach designu (architektury wnętrz, wzornictwa, projektowania przedmiotów 
użytkowych, grafiki komputerowej, itp.). Można domniemywać, że poza tą kategorią PKD, istnieje szereg 
innych, które obejmują firmy działające w szeroko rozumianym designie (np. firma, której podstawowa 
działalność związana jest z produkcją mebli jednocześnie zajmuje się ich projektowaniem). Z tego względu 
trudność sprawia z jednej strony zawężanie tej grupy podmiotów tylko do tych, które faktycznie działają  
w obszarze designu i jego podobszarach, a z drugiej nie ma również uzasadnienia rozszerzanie o inne pozycje 
PKD. Lokalizację tych podmiotów przedstawia poniższa mapa.  
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Rysunek 9. Lokalizacja firm w zakresie specjalistycznego projektowania w województwie wielkopolskim. 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Największa koncentracja związanych ze specjalistycznym projektowaniem występuje w Poznaniu i 
okolicznych gminach. Natomiast w zasadzie w każdym z większych miast regionu można zidentyfikować 
grupy podmiotów z tego obszaru.  

Przykłady wielkopolskich firm, które już obecnie wykorzystują trend personalizacji i kastomizacji swoich 
produktów są m.in.: 

• Noti – firma mająca swoją siedzibę w Tarnowie Podgórnym oferuje meble dające możliwość 
indywidualnego kreowania przestrzeni mieszkalnych i publicznych. W tym m.in. oryginalny  
i innowacyjny system mebli biurowych SoundRoom. Jest to kolekcja komplementarnych rozwiązań, 
dająca możliwość przestrzennego i akustycznego komponowania współczesnego biura. Systemowy 
projekt różnorodnych przegród pozwala na zagospodarowanie wielu funkcjonalności potrzebnych 
do pracy oraz kreowania kontekstu architektonicznego dla umeblowania. Warto dodać, że w 
kolekcji tej wykorzystano innowacyjną technologię konstrukcyjną płyt akustycznych z rozpraszającą 
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dźwięk geometrią. Koncepcja spersonalizowanych i strefowych mebli biurowych uwzględnia 
potrzeby  
z perspektywy architektury, inwestycji i biznesu. System mebli wyróżnia zastosowanie pięciu 
zasadniczych, zunifikowanych wymiarowo i konstrukcyjnie elementów - paneli i możliwość 
konfigurowania na ich podstawie dowolnych brył mebli. Szereg powstałych z tych konfiguracji foteli, 
sof, biurek, ścianek działowych, budek telefonicznych pozwala aranżować przestrzeń 
biurową. K

• Vox z siedzibą w Czerwonaku k.Poznania- wspólnym mianownikiem kolekcji jest kastomizacja, czyli 
duża elastyczność w komponowaniu mebli i zestawianiu ich poszczególnych brył. Dzięki temu 
użytkownik zyskuje możliwość kreowania indywidualnego wyglądu swojego wnętrza. Przykładem 
jest m.in. kolekcja drzwi smart. Klient ma możliwość skomponowania ich na wiele sposobów. M.in. 
może wybrać kolor skrzydła, kolor śrub, dodatki i ich miejsce. Klientom udostępniane są 
konfiguratory on-line umożliwiające tworzenie własnych mebli. 

ażda nowa konfiguracja SoundRoom będzie lekka, mobilna, łatwa do rekonfiguracji oraz 
bezpieczna  
w użytkowaniu. Kolekcje NOTI są regulanie nominowane i nagradzane w najważniejszych 
konkursach designerskich w Polsce i za granicą. 

• Fibaro z siedzibą w Poznaniu – firma oferuje rozwiązania w zakresie inteligentnego domu. System 
Fibaro można w pełni spersonalizować i dopasować do swoich potrzeb. Urządzenia FIBARO tworzą 
kompleksowy ekosystem dostosowany do funkcji pomieszczeń i potrzeb mieszkańców. System 
możemy w każdym momencie zdjąć, rozbudować o kolejne elementy lub – podczas przeprowadzki 
– przenieść do innego budynku.  

 
Dla rozwoju sektora designu jako takiego, w tym trendu w zakresie personalizacji i kastomizacji bardzo cenne 
jest, że w Wielkopolsce funkcjonują uczelnie kształcące zarówno na kierunkach informatycznych, jak i na 
kierunkach artystycznych, w tym związanych z szeroko pojętym projektowaniem, tj. Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu SWPS, w tym School of Form, Wydziału Architektury Politechniki 
Poznańskiej, Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z kierunkiem 
Projektowanie Mebli. 

Studenci mają możliwość wyboru takich kierunków studiów jak: 

• Architektura. 
• Architektura wnętrz. 
• Design krajobrazu. 
• Projektowanie mebli. 
• Wzornictwo. 
• Domestic Design. 
• Communication Design. 
• Fashion Design. 
• Industrial Design. 

Design uważany jest za narzędzie strategicznej zmiany w biznesie, umożliwiające uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej, przekładającej się na wymierne zyski. Jest to wynik świadomości, że strategia konkurowania 
ceną, czy szerokim portfolio produktów, nie przyczynia się do rozwoju rynku i nie gwarantuje przewagi 
konkurencyjnej. Biznes potrzebuje nowych narzędzi i kreatywnego myślenia. Z uwagi na szybko zmieniająca 
się rzeczywistość, design zmniejsza ryzyko opracowania rozwiązania nie odpowiadającego na potrzeby 
rynku. O rozwoju tego rynku świadczy również fakt, że w branży projektowej pojawiły się nowe zawody, 
takie jak strateg designu, manager designu, user experience designer. Włączenie do strategii firmy innowacji 
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poprzez design to odejście od zmian dokonywanych ad hoc i stworzenie systemu ciągłej, zaplanowanej 
innowacji, na wielu płaszczyznach. Design zwiększa prawdopodobieństwa wdrożenia innowacji 
radykalnych39

 

. 

Mocne strony Słabe strony 

• funkcjonowanie inkubatora młodych firm  
z branż kreatywnych - CoOffice  

• sprzyjające środowisko społeczne 
• specyfika przemysłu w Wielkopolsce: 

bardzo dobrze rozwinięty przemysł, 
zwłaszcza meblarski 

• narzędzie innowacji odpowiadające na 
wyzwania współczesności i pozwalające na 
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwom 

• przemysł korzystający z potencjału designu, 
design thinking i projektowania usług 

• wzornictwo jako element strategii firm 
produkcyjnych 

• funkcjonowanie uczelni kształcących na 
kierunkach artystycznych, w tym 
związanych z szeroko pojętym designem  

• Wielkopolski Klaster Mebel Design 
• finansowanie branży poprzez szereg 

programów unijnych  
• większy zwrot z inwestycji 
• rosnący popyt na towary i usługi 

dostosowane do indywidualnych potrzeb 
• rozwój technologii cyfrowych 
• masowa produkcja nie jest w stanie wyjść 

naprzeciw popytowi 
• produkt trudno porównywalny 
• pomysły klientów mogą stanowić źródło 

inspiracji do wprowadzenia/ulepszenia 
produktu 

• względnie rozwinięty prywatny mecenat 
 

• rozdrobnienie podmiotów 
• heterogeniczność branży – wiele 

podsektorów z własną specyfik 
• niskie firmowe budżety przeznaczone na 

usługi projektowania 
• wyższe koszt produkcji i dłuższy cykl dostaw 
• kastomizacja jako problematyczny czynnik  

w działalności operacyjnej (np.  
z kompetencjami pracowników, 
terminowością dostaw, zapotrzebowaniem 
na materiały) 

• silne uzależnienie od koniunktury 
gospodarczej 

• nieumiejętność z korzystania z ochrony 
praw własności intelektualnej 

• brak wiedzy o innych firmach i ich 
kompetencjach 

• brak wykwalifikowanych pracowników na 
rynku pracy. Zawody deficytowe  
w województwie wielkopolskim to m.in. 
grafik komputerowy, projektanci  
i administratorzy baz danych, programiści, 
specjaliści elektroniki, automatyki  
i robotyki  

Szanse Zagrożenia 

• polski rynek designu, na którym funkcjonują 
młode marki, jest wciąż znacznie mniejszy w 
porównaniu do krajów Europy Zachodniej  
i Północnej.  

• ułatwienie lokalizacji działalności 

• niszowy rynek 
• trudność w akceptacji przez klientów 

nowatorskich, odważnych projektów 
• obniżenie jakości kształcenia poprzez jego 

dalsze umasowienie 

                                                                 
 

 
39 https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/jak%20wykorzystac%20design%20w%20biznesie.pdf 
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kreatywnych 
• możliwość zdobycia wszechstronnego 

wykształcenia w dziedzinie projektowania 
mebli i wyposażenia wnętrz, wsparte 
wiedzą o nowoczesnych technikach  
i technologiach 

• konsultacje społeczne z lokalnym 
środowiskiem na temat mechanizmów 
rozwoju inicjatyw wspierających integrację  
i profesjonalizację branży designu  
w Wielkopolsce  

• sstetyzacja przestrzeni publicznej 
• wpisanie się w scenariusze rozwoju miast 

przyszłości  
• design i design thinking jako kluczowe 

czynniki procesu zmian  
w przedsiębiorstwach 

• budowanie współpracy pomiędzy 
przemysłem i firmami projektowymi 

• rozwój wiedzy na temat designu przez 
promocję badań w tym zakresie 

• kastomizacja może zostać przeniesiona 
również do innych dziedzin. Widocznym 
trendem w Wielkopolsce jest już obecna 
kastomizacja m.in. w protetyce 

• rosnąca zamożność mieszkańców 
• wraz z rozwojem gospodarczym  

i wzrostem ogólnego dobrobytu zmniejsza 
się atrakcyjność standardowych produktów 

• silny pozytywny wpływ na rozwój innych, 
dynamicznych branż 

• zmiany demograficzne takie jak starzenie 
się społeczeństwa 

• rozwój trendu jakim jest wellbeing, np.  
w środowisku pracy 

 

• emigracja twórców 

 

Powyższa analiza SWOT wskazuje na dominację mocnych stron i ich przewagę nad słabymi. Tym samym 
kastomizacja i personalizacja to kolejny trend warty uwagi. Jest on aktualny już od jakiegoś czasu, ale nadal 
ewaluuje. W grupie tej pojawiają się nowe impulsy rozwojowe. Należy się ich wręcz spodziewać np. w 
związku z coraz większymi oczekiwaniami konsumentów dotyczącymi dostosowania towarów do ich 
indywidualnych potrzeb oraz w związku z rozwojem innowacyjnych metod produkcji i technologii cyfrowych, 
np. druku 3D. Nowe drukarki 3D mogą wykorzystywać już nie tylko „plastik”, ale także np.materiały 
ceramiczne, stal, srebro czy platynę. Tym samym w procesach kastomizacji produkcji widać wielki potencjał 
druku 3D. Fabryki przyszłości mają cechować się maksymalną elastycznością, aby być w stanie dopasować się 
do szybko zmieniających się potrzeb klientów. Z kolei zmieniające się potrzeby klientów wynikają m.in. ze 
zmian demograficzne, co np. będzie wymuszać projektowanie i tworzenie rozwiązań uwzględniających 
potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Szansą na dalszy rozwój kastomizacji i personalizacji w designie jest 
także rozwój trendu jakim jest wellbeing, np. w środowisku pracy, co przekłada się na tworzenie rozwiązań 
dopasowanych do poszczególnych pracowników, nastawionych głównie na ich potrzeby tj. np. 
projektowanie biurek i krzeseł pod konkretne osoby (np. ich wzrost, preferencje) czy zaspokojenie potrzeby 
światła dziennego. 
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W województwie wielkopolskim pozytywnie został oceniony potencjał uczelni wyższych, dzięki wysokiemu 
poziomowi merytorycznemu i wysiłkom w dostarczaniu zasobów utalentowanych pracowników, zarówno  
z branży kreatywnej, jak i ICT, co jest mocną stroną regionu. Do mocnych stron należy także zaliczyć znaczące 
w skali kraju, jak i w województwie wielkopolskim, gałęzie przemysłu, które mogą stanowić bazę badawczą  
i absorpcyjną dla rozwiązań z zakresu personalizacji i kastomizacji– chodzi tu przede wszystkim o przemysł 
meblarski. 

Słabą stroną jest zaś rozdrobnienie podmiotów i heterogeniczność branży (funkcjonowanie wielu 
podsektorów z własną specyfik), a także niewielki stopień współpracy i integracji. Firmy nie mają dostępu do 
pełnej informacji co do potencjału i możliwości lokalnych przedsiębiorstw – potencjalnych partnerów. Nie 
istnieje żadna platforma wymiany informacji ani instytucja spełniająca rolę integratora czy punktu 
kontaktowego w zakresie potencjalnych możliwości rozwoju. 

Z kolei zagrożeniem jest m.in. emigracja twórców. Część z nich w poszukiwaniu bezpiecznego dochodu 
opuszcza region i wyjeżdża do krajów oferujących lepsze warunki finansowe. 

Trend kastomizacji z pewnością nie wygaśnie, bowiem napędza go rewolucja wywołania przez e-commerce  
i Internet. Nieustannie rosną oczekiwania coraz większej grupy tzw. cyfrowych klientów, którym firmy muszą 
sprostać. Szans dalszego rozwoju trendu jakim jest personalizacja i kastomizacja w designie należy 
upatrywać m.in. w rosnącej zamożności społeczeństwa oraz budowaniu współpracy pomiędzy przemysłem i 
firmami projektowymi. Dostosowanie produktów musi odbywać się na poziomie produkcji, więc jest polem 
do innowacji, ale i rosnących kosztów (m.in. działów R&D). Regularnie spada natomiast różnica w cenie 
między seryjnymi a skastomizowanymi produktami. Konkurencja, która opierała się w dużej mierze na cenie, 
ustępuje miejsca elementom pozacenowym, w tym szczególnie doskonałości technicznej, wieloopcyjności, 
estetyce zaprojektowania (design), nakierowaniu na potrzeby wyspecjalizowanej grupy odbiorców 
stanowiących swoistą niszę dla niepowtarzalnego produktu. Firmy produkcyjne muszą liczyć się w tym, że 
wkrótce powszechna będzie komunikacja z klientem już na etapie projektowania wyrobu. Jednym z 
ważniejszych trendów zarówno w designie, jak i w e-commerce jest także personalizacja, która w 
najbliższych latach będzie miała ogromny wpływ m.in. na branżę meblarską40. Personalizacja przekłada się 
na bardziej wartościową komunikację z klientem (otrzymuje oferty dopasowane do swoich indywidualnych 
potrzeb), optymalizację budżetu marketingu (kampanie są precyzyjnie targetowane) oraz lepsze wyniki 
sprzedażowe: według badań Boston Consulting Group firmy, które wdrożyły personalizację przez integrację 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych i danych własnych odnotowały wzrost przychodów o 6 – 
10%41

  

 Nowe podejście oznacza zwiększenie swobody oddziaływania klienta na dzieło, co z kolei wiąże się z 
mniejszym wpływem projektanta na ostateczny jego kształt, który to zależny jest m.in. od decyzji 
projektanta, zapotrzebowania klienta, uwarunkowań ekonomicznych, czy też możliwości technologicznych.  

7.4.4. Internet rzeczy 
Przez internet rzeczy (Internet of Things, w skrócie IoT) rozumie się koncepcję, w której każde urządzenie 
będzie podłączone do Internetu, co umożliwi gromadzenie i przetwarzanie danych z tego urządzenia.  

Firma badawcza IndustryARC prognozuje, że do roku 2021 szacunkowa wartość globalnego rynku IIoT, czyli 
przemysłowego Internetu Rzeczy, wyniesie prawie 124 mld USD. Najwięcej inwestował będzie w IIoT sektor 
wytwórczy, a także sektory takie jak transport, energetyka i opieka zdrowotna42

                                                                 
 

 
40 http://docplayer.pl/60622503-Customer-journey-w-branzy-meblarskiej-w-polsce.html Customer Journey w branży 
meblarskiej w Polsce Raport 2017: stan rynku, najlepsze praktyki, rekomendacje Raport 2017. 

.  

41 https://www.bcg.com/publications/2017/retail-marketing-sales-profiting-personalization.aspx.  
42  
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Z kolei analitycy IDC szacują, że w 2020 roku rynek IoT w Europie Centralnej i Wschodniej będzie wart 24 mld 
dolarów, a do sieci podłączonych będzie 1,4 mld urządzeń w tym regionie (urządzeń konsumenckich będzie 
więcej niż smartfonów i tabletów łącznie). Systemy IoT będą się również stawać kluczowym narzędziem 
komunikacji między firmami i ich klientami, a także w znacznym stopniu pomogą usprawnić funkcjonowanie 
aglomeracji miejskich (smart city). Oprócz bankomatów i punktów płatności podłączonych do sieci czy digital 
signage, wśród głównych branż i zastosowań IoT w naszej części Europy znajdują się śledzenie  
i zabezpieczanie pojazdów, rozwiązania dla smart city, przemysł oraz handel. Top 10 zastosowań IoT według 
IDC w regionie CEE to: monitoring przesyłek, procesy produkcyjne, zarządzanie zasobami podczas produkcji, 
smart grid (energetyka), inteligentne systemy transportowe, smart home, smart grid (gaz), budynki 
inteligentne, connected vehicles, personal wellness.  

Internet of Things to duża szansa dla firm działających zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 
Wnioski z większości badań rynkowych pokazują, że firmy dostrzegają konkretne korzyści płynące  
z wdrażania Internetu rzeczy. Z badania IDC Global IoT Decision-Maker Survey 2016 wynika, że większość 
firm zaczyna postrzegać IoT jako strategiczny kierunek rozwoju swojego biznesu (56 proc.) a 21 proc. uważa, 
że IoT ma transformacyjne znaczenie dla ich firm. W obszarze biznesowym IoT stwarza nowe możliwości 
rynkowe, umożliwiając jednocześnie zwiększanie wydajności procesów produkcyjnych i biznesowych.  

Tworzenie elementów Internetu Rzeczy stało się celem wielu firm. Dzięki globalnej komunikacji ich produkty  
i komponenty będą mogły wymieniać dane z dowolnymi innymi urządzeniami IoT, zdecydowanie poszerzając 
tym samym swoje funkcje. W wielu przypadkach Internet Rzeczy ma zastępować wprowadzanie nastaw 
urządzeń przez użytkownika. System może samodzielnie i bezpośrednio komunikować się z czujnikami lub 
centrami danych, by wprowadzić adekwatne nastawy. Nowoczesne fabryki, by utrzymać konkurencyjność  
w swoich dziedzinach, muszą coraz precyzyjniej monitorować warunki prowadzenia poszczególnych 
procesów43

Potencjał zastosowań i rozwoju Internetu rzeczy jest ogromny. Na podstawie zebranych danych można 
podejmować trafne decyzje biznesowe, lepiej wykorzystywać posiadane zasoby oraz zwiększać wydajność, 
co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne: większe zyski, redukcję kosztów i oszczędności.  

.  

Pod względem technologicznym IoT zapewnia szybsze i bardziej elastyczne operacje w sieci, wdrażanie 
środowiska chmur obliczeniowych oraz najnowocześniejszych systemów komputerowych. Pozwala również 
na prowadzenie zaawansowanych analiz danych i szybsze dostarczanie pożytecznych informacji we 
właściwym momencie. 

Dynamicznemu rozwojowi IoT dodatkowo sprzyja spadek cen sensorów i obniżenie ich energochłonności,  
a także spadek cen łączności sieciowej i transferu danych oraz łatwiejsza ich analiza. Wiele projektów  
w obszarze IoT opiera się na rozbudowanych sieciach czujników

Potwierdzeniem, że jest to obiecujący sektor są wyniki badania firmy Deloitte. Połowa startupów w Polsce 
prowadzi działalność związaną z sektorem ICT. Najczęściej wymienianymi przedmiotami działalności 
startupów jest właśnie m.in. internet rzeczy oraz Big Data.  

 skomunikowanych za pośrednictwem 
systemu generującego raporty o każdym typie zgromadzonych danych. 

W Wielkopolsce dostrzeżono już olbrzymi potencjał tkwiący w internecie rzeczy. W województwie 
realizowany jest nowatorski projekt Wielkopolskiego Internetu Rzeczy (WIR). Obejmuje on budowę w kilku 
miastach Wielkopolski multimodalnej sieci sensorycznej. WIR wykorzystywać będzie rozwiązania z zakresu 
Internetu Rzeczy opracowane przez ekspertów Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Partnerów projektu 
(Talex, PCSS, Inwebit, Sonalake, Zeto). Będą to między innymi stacje bazowe oraz urządzenia mobilne 
                                                                 
 

 
43 A.Barcińki: Internet rzeczy w przemyśle, Czasopismo Automatyka 2016. 
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tzw. beacony, pozwalające na realizowanie funkcji sensorycznych i identyfikacyjnych. Zasoby sieci WIR będą 
otwarte dla przedsiębiorstw tworzących innowacyjne usługi i produkty. Dane pochodzące z urządzeń 
działających w sieci WIR będą zbierane, przetwarzane i udostępniane w unikalnej na skalę międzynarodową, 
wydarzeniowej bazie danych działającej w chmurze internetowej. Projekt WIR ma doprowadzić do 
wdrożenia koncepcji Internetu Rzeczy najpierw w skali regionalnej, a docelowo może mieć także wymiar 
ogólnokrajowy44

Według ekspertów Schneider Electric to właśnie technologie Internet of Things sprawią, że 
budowa 

. 

inteligentnych miast

• bezpieczeństwo, 

 będzie szybsza i możliwa na szeroką skalę. Jako jeden z liderów smart city na 
mapie kraju jest postrzegany Ostrów Wielkopolski. Dla budowy Smart Cities istotne są przede wszystkim 
rozwiązania w takich obszarach jak: 

• transport, 
• komunikacja, 
• edukacja, 
• kontakt z mieszkańcem. 

 
Wśród wielkopolskich firm, które już obecnie prowadzą działalność związaną z internetem rzeczy można 
wskazać takie jak np. 

 
• ANTMICRO Sp. z o.o.- firma projektuje i tworzy oprogramowania dla inteligentnych urządzeń. 

Antmicro zapewnia know-how i wskazówki dla klientów chcących wprowadzać innowacje poprzez 
stosowanie nowych rozwiązań technologicznych w celu rozwiązania praktycznych problemów  
w różnych branżach. Zajmuje się rozwojem oraz integracją oprogramowania i technologii 
wbudowanych dla różnych gałęzi przemysłu i nowopowstającego ekosystemu Internetu Rzeczy 
(Internet of Things). 

• Apollogic z siedzibą w Poznaniu – firma działająca w obszarze consultingu i wdrażania systemów SAP, 
rozwoju oprogramowania biznesowego, a także usług Software House, w tym tworzenia aplikacji 
internetowych. Oferuje inteligentne rozwiązania, w tym w zakresie: smart heating, smart office, smart 
car, smart city.  

• Talex S.A.- dostawcą zaawansowanych technologicznie usług i produktów IT, wspierających procesy 
biznesowe. 

 

Mocne strony Słabe strony 

• rozwiązania nie wymagają własnych 
zasobów oraz infrastruktury IT (opierają się 
przede wszystkim na danych w chmurach  
i systemie subskrypcyjnym) 

• poprawa wydajności i wymierne 
oszczędności 

• funkcjonowanie uczelni kształcących na 
kierunkach ścisłych, w tym m.in. Aplikacje 
Internetu Rzeczy (AIR)  

• rozproszone wdrożenia 
• wysoki poziom kastomizacji 
• różny poziom gotowości technologicznej,  
• kwestie bezpieczeństwa  
• niewielka baza dobrych praktyk 
• zmiany organizacyjne 
• ramy prawne  
• brak standaryzacji protokołów komunikacji 
• brak wykwalifikowanych pracowników na 

                                                                 
 

 
44 http://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/e-gospodarka/item/88473-pokaz-innowacyjnych-rozwiazan-w-ramach-
internetu-rzeczy-w-poznaniu 
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• możliwość przeprojektowywania procesów 
na podstawie przeprowadzonych analiz 
danych oraz wprowadzania innowacyjnych 
modeli biznesowych i produktów,  

• lepszy wgląd w wynik analiz big data  
• powstawanie nowych produktów  

i poprawa jakości usług (np. medyczne 
zastosowania, smart city) 

• lepsze zarządzanie logistyką (optymalizacja 
dostaw) 

• optymalizacja procesów 
• Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny,  

w którym zrzeszone są firmy działające i 
rozwijające obszar Internetu Rzeczy m.in. 
monitorowania i automatyzacji procesów 
produkcyjnych, monitorowania stanu 
środowiska (klientami są głównie jednostki 
samorządu terytorialnego) i zastosowania w 
meblarstwie. 

rynku pracy. Zawody deficytowe  
w województwie wielkopolskim to m.in. 
grafik komputerowy, projektanci  
i administratorzy baz danych, programiści, 
specjaliści elektroniki, automatyki  
i robotyki 

• nieliczni europejscy liderzy w branży 
technologii cyfrowych lub ich brak 

• uzależnienie spółek sektora ICT od 
macierzystych grup kapitałowych i decyzji 
podejmowanych przez zagraniczne centrale 

• konserwatyzm przy wydatkowaniu środków 
publicznych wyrażający się  
w niechęci do zakupu innowacyjnych 
rozwiązań w postępowaniach publicznych. 

Szanse Zagrożenia 

• otwarcie społeczeństwa na nowe 
technologie, wzrastająca świadomość 
konieczności zarządzania według 
najnowszych metod, wspieranych 
innowacyjnymi technologiami, w tym 
rozwój miast– wzrastające znaczenie idei 
„Smart 
Cities”; tworzenie koncepcje inteligentnych 
domów, przedsiębiorstw, sieci zdrowia, 
sieci pomiarowych energetycznych itp. 

• stworzenie nowej architektury sieci, ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji 
monitorowania i automatyzacji procedur 
bezpieczeństwa (np. testów 
penetracyjnych) 

• rozprzestrzeniające się korzystanie  
z czujników 

• rozpowszechnienie mniejszych, 
inteligentnych i lepiej połączonych 
czujników 

• rodzi się wiele nowych modeli biznesowych 
opartych na komunikacji sieciowej 

• dalszy rozwój szerokopasmowego Internetu 

• rosnąca świadomość wśród 
przedsiębiorców, że nowoczesne narzędzia 
mogą wpłynąć na uzyskiwanie lepszych 
wyników ekonomicznych przedsiębiorstw 

• efektywne wykorzystanie napływu środków 
strukturalnych UE, w szczególności w 
związku ze zwiększaniem potencjału 

• wyzwanie techniczne  
• wyzwanie społeczne (bariery kulturowe  

i zachowawcze poglądy członków różnych 
grup społecznych i zawodowych) 

• globalna skalę zagrożeń związanych  
z atakami na Internet Rzeczy 

• kwestia jakości danych (ryzyko 
podejmowanie błędnych decyzji w oparciu 
o zafałszowane dane) 
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innowacyjnego przedsiębiorstw 

 

Na podstawie wyników analizy SWOT można stwierdzić, że przeważają mocne strony nad słabymi, więcej 
jest również szans niż zagrożeń. Liczne mocne strony pozwalają bardzo pozytywnie patrzeć na rozwijający się 
rynek. Technologia ta bezpośrednio wpływa na tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju 
gospodarki w kierunku przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach, przy 
jednoczesnym pozytywnym wpływie na poprawę jakości życia. Potencjał zastosowań i rozwoju Internetu 
rzeczy jest ogromny. Z kolei dzięki prężnie działającym firmom w tym obszarze i potencjałowi ludzkiemu 
województwo wielkopolskie może konkurować w zakresie działalności związanej z internetem rzeczy na 
arenie międzynarodowej. Szans rozwojowych należy upatrywać w efektywnym wykorzystaniu napływu 
funduszy unijnych oraz wzroście świadomości odnośnie potencjału tkwiącego w internecie rzeczy oraz 
wymiernych korzyści związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi. Jest to tym bardziej zasadne, 
że dziedziny, w których Internet Rzeczy ma rację bytu, można mnożyć, zaś nie wszystkie podmioty zdają 
sobie sprawę  
z możliwości jakie stwarzają nowe technologie. 

Spośród wymienionych słabych stron najpoważniejszymi wydają się być kwestie bezpieczeństwa. Możliwe 
jest zwiększenie ataków ze względu na większą ilość urządzeń mogących zawierać cenne dane. Przekładać 
się to może na przykład na całkowite zatrzymanie funkcjonowania procesów biznesowych zaatakowanych 
przedsiębiorstw. Inną słabą stroną jest zbyt mały dopływ absolwentów w stosunku do potrzeb branży. 
Rozwój nowych technologii powoduje zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą zajmować się ich 
tworzeniem i obsługą. Jednocześnie na rynku pracy potrzebni są m.in. specjaliści do spraw 
cyberbezpieczeństwa, aby firmy mogły lepiej zadbać o diagnozę swoich produktów i usług.  

Nieustanny rozwój nowoczesnych technologii i rosnący stopień informatyzacji społeczeństwa sprawiają, że 
zapewne część słabych stron w przyszłości przestanie być problemem. Wraz ze zwiększoną ilością danych, 
muszą pojawić się np. narzędzia umożliwiające ich integrację i interpretację. 

 

7.4.5. Tworzenie usług typu B2B.  
 

Sektor MŚP charakteryzuje się dość niskim zatrudnieniem dedykowanych specjalistów IT. Nie jest to jednak 
cecha przypisana wyłącznie wielkopolskim MŚP. Podobna sytuacja występuje w innych regionach Unii 
Europejskiej. Głównie wynika to ze skali tych firm. Szczególnie w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw 
zatrudnienie specjalistów IT oznaczałoby podniesienie kosztów działalności, które nie zawsze miałyby 
uzasadnienie biznesowe. Stan dość niskiego zatrudnienia specjalistów IT przez firmy z sektora MŚP 
powoduje, że firmy te coraz chętniej korzystają z usług zewnętrznych dostawców w obszarze IT. Systemy B2B 
umożliwiają zautomatyzowanie działań pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami. Wdrażanie 
usług wspierających realizację procesów B2B w firmie pozwala na osiąganie szeregu korzyści, co zostało 
dostrzeżone przez rynek. Przy czym należy zauważyć, że firmy z sektora MŚP potrzebują narzędzi 
dostosowanych do ich potrzeb oraz możliwości finansowych. Aktualnie na rynku nadal dominują rozwiązania 
dedykowane dla dużych przedsiębiorstw, stąd cena jak również zakres dostępnych funkcjonalności oraz 
aspektów związanych z ich wdrożeniem pozostają wielokrotnie poza zasięgiem małych i średnich firm. Mimo 
to za zauważalny trend  
w Wielkopolsce należy uznać rozwój rozwiązań informatycznych i elektronicznych usług typu B2B. 
Potwierdzeniem tego są między innymi rodzaje inkubowanych startupów. W ostatnim czasie obserwowany 
jest rozwój nowych firm wykorzystujących nowe modele biznesowe. Podstawą tego modelu jest 
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań opartych na technologii informatycznej, które zmieniają sposób 
funkcjonowania operacyjnego firmy oraz stwarzają nowe możliwości dotyczące zarówno zakresu 
świadczonych usług (innowacyjne produkty i usługi) jak i docelowej grupy klientów, które są dopasowane do 
potrzeb MŚP oraz w ramach których są oferowane innowacyjne modele świadczenia usług IT, czyniąc je tym 
samym przystępnymi dla MŚP. 
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Obszar IT powinno się traktować jako priorytetowy, gdyż mimo iż w większości firm procesy związane  
z utrzymaniem obszaru IT nie należą do głównych, lecz stanowią wsparcie działalności podstawowej to 
właśnie zakres tego wsparcia oraz jego jakość rzutuje na efektywną realizację procesów podstawowych. 

Korzystanie z nowoczesnych narzędzi IT oraz wsparcie nimi realizacji procesów wewnątrz firmy jak również 
procesów na styku B2B wymaga poniesienia nakładów, co pozostaje jedną z głównych barier we wdrażaniu 
nowoczesnych narzędzi IT. 

Kluczowym elementem dla rozwoju firm jest wykorzystanie technologii internetowej oraz rozwiązań 
informatycznych zapewniających łatwy kontakt zarówno z partnerami biznesowymi jak i klientami. Nowy 
model biznesowy zapewnia stworzenie przewagi konkurencyjnej, która ułatwia start oraz wspiera rozwój 
firmy, które często z poziomu mikro lub małej firmy są w stanie w ciągu kilku lat zostać dużym 
przedsiębiorstwem. 

Wśród wielkopolskich firm działających w obszarze tworzenia rozwiązań informatycznych i elektronicznych 
B2B można wskazać m.in.: 

• Translocus - przedsiębiorstwo z branży IT założone w Poznaniu przez Wojciecha Laseckiego. Firma 
zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem kompleksowych instalacji teletechnicznych dla 
przemysłu i budownictwa. Firma ma na koncie wiele realizacji o różnym profilu, m.in. modernizację 
i rozbudowę sieci światłowodowej w fabryce Volkswagena w Poznaniu, wykonanie instalacji 
sygnalizacji pożaru dla XVIII-wiecznego spichlerza w Gorzowie Wielkopolskim, współpracę 
z Politechniką Poznańską w zakresie budowania robotów, a także kompleksowe instalacje 
teletechniczne biurowców i budynków mieszkalnych. Specjalne miejsce w portfolio firmy zajmują 
banki, gdzie dzięki koncesji MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia Translocus wykonuje 
systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Oprócz tego firma oferuje usługi 
z zakresu outsourcingu IT, wykonywania instalacji elektrycznych, przeciwpożarowych 
i telekomunikacyjnych oraz systemów BMS. W ofercie Translocus znajdują się również akcesoria IT 
dla przemysłu (płytki i elementy mocujące dla nietypowych gniazd, czujników itp.). Ich produkcja 
odbywa się w Poznaniu. W 2009 roku do firmy jako udziałowiec dołączył Wojciech Pośpiech, od 
tamtego czasu Translocus jest spółką prawa handlowego, będącą w 100% własnością polskiego 
kapitału. W listopadzie 2015 roku firma otworzyła oddział w Hanowerze, dzięki czemu chce 
rozszerzyć świadczenie usług dla firm z branży motoryzacyjnej w Europie Zachodniej. Celem 
finansowanego projektu było stworzenie wirtualnego doradcy innowacyjnej infrastruktury IT. 

• Mediporta - oferuje oprogramowanie i usługi dla różnorodnych placówek medycznych, takich jak 
przychodnie czy gabinety lekarskie. Mediporta lączy najnowsze technologie informatyczne z wiedzą 
na temat potrzeb i specyfiki sektora medycznego. System oferuje kompleksowe rozwiązania 
obejmujące cały proces dostarczania usług medycznych i wspomaga pracę całego personelu. 
System dostosowywany do ich potrzeb. Rozwiązania wdrażane w ramach Mediporta są na bieżąco 
konsultowane z pracownikami Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Indywidualnych 
Praktyk Lekarskich oraz innych placówek medycznych. Pozwala on na ograniczenie czasu 
poświęcanego zagadnieniom technicznym i zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. 

• SilentStream to platforma umożliwiająca obsługę eventu za pomocą streamingu. Daje 
organizatorom szerokie opcje interakcji z uczestnikami dzięki możliwości integracji systemu 
z używanymi przez nich narzędziami promocyjnymi, zastosowaniu technologii push i udostępnieniu 
interaktywnego kanału komunikacji z uczestnikami wydarzenia. System SilentStream dostępny jest 
w wersji Desktop (PC/Mac) w formie panelu zarządzającego. Użytkownik może za jego 
pośrednictwem zarządzać treściami w aplikacji mobilnej, przeprowadzać ankiety, wysyłać 
powiadomienia push, pliki i na różne inne sposoby wchodzić w interakcję z uczestnikami eventu. 
Nadawanie zindywidualizowanego sygnału audio na urządzenia mobilne uczestników przy 
wykorzystaniu sieci bezprzewodowej zapewnia duży zasięg. Aplikacja mobilna służy do odbioru 
sygnału audio i jest w pełni kompatybilna z panelem zarządzającym. Umożliwia kompleksową 
obsługę eventu. Dzięki kreatorowi funkcjonalności wyglądu aplikacji można dostosować jej układ 
i wygląd do potrzeb organizatora. Użytkownik może skorzystać z gotowych schematów i szablonów, 
wprowadzać własne grafiki i skorzystać z wielu opcji personalizacji, na przykład redagować wysyłane 
wiadomości. Dzięki możliwości integracji pla�ormy Silent Stream z narzędziami promocyjnymi, 
organizator może połączyć z systemem swoje profile społecznościowe i inne portale, które 
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pozwalają na komunikację z użytkownikami. Umożliwia to zautomatyzowane dzielenie się 
informacjami w formie tekstowej, audio i wideo w wybranych serwisach.45

W tym miejscu warto również wspomnieć o funkcjonowaniu Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego 
(WKlaster), którego członkowie tworzą innowacyjne i praktyczne rozwiązania ICT, a sam klaster uważany jest 
za jednoego iderów wśród klastrów informatycznych działających w Polsce

 

46. Wklaster stymuluje wzrost 
gospodarczy i innowacyjność regionu poprzez integrację wielkopolskiego środowiska teleinformatycznego. 

Mocne strony Słabe strony 

• niemalże powszechny wpływ branży ICT na 
wszystkie nowe rozwiązania innowacyjne 
we wszystkich sektorach przemysłu 

• poprawa wydajności i wymierne 
oszczędności 

• funkcjonowanie uczelni kształcących na 
kierunkach ścisłych 

• optymalizacja procesów 
• wzrost liczby przedsiębiorstw ICT 
• dostępność światowej klasy laboratoriów 

teleinformatycznych 
• powstawanie nowych produktów  

i poprawa jakości usług  
• lepsze zarządzanie logistyką (optymalizacja 

dostaw) 
• szereg trudności i ograniczeń związanych  

z procesem produkcji i regulacjami 
prawnymi powoduje, że wprowadzenie tych 
produktów na rynek pociąga za sobą 
ogromne koszty 

• powszechny dostęp do internetu 
• Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny 

• rozproszone wdrożenia 
• wysoki poziom kastomizacji 
• różny poziom gotowości technologicznej  
• dominacja rozwiązań dedykowanych dla 

dużych przedsiębiorstw 
• pojawiające się dość szybko nowe 

technologie zarówno sprzętowe, jak  
i programowe powodują konieczność stałej 
modernizacji, co jest związane  
z dużymi kosztami 

• brak wykwalifikowanych pracowników na 
rynku pracy. Zawody deficytowe  
w województwie wielkopolskim to m.in. 
grafik komputerowy, projektanci i 
administratorzy baz danych, programiści, 
specjaliści elektroniki, automatyki  
i robotyki 
 

Szanse Zagrożenia 

• postępująca rewolucja technologiczna  
i wzrost znaczenia IT w działalności 
organizacji 

• dalszy rozwój szerokopasmowego Internetu 

• wzrost popularności outsourcingu IT  
i wzrastająca konkurencja wśród 
dostawców rozwiązań 

• niska bariera wejścia na rynek europejski  
i światowy w przypadku tworzenia 
innowacyjnych aplikacji (pomysł na 
aplikacje istotniejszy od przeznaczonych 

• proces globalizacji i związana z tym coraz 
większa konkurencja 

• wyzwanie techniczne  
• wyzwanie społeczne (bariery kulturowe  

i zachowawcze poglądy członków różnych 
grup zawodowych) 

• wysokie ryzyko inwestowania w innowacje 
• wzrost wielkości wymaganego wkładu 

własnego w projektach innowacyjnych  
 

                                                                 
 

 
45 https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2015_web_dobre.pdf 
46 Wedlug Benchmarkingu Deloitte dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
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środków). 

• oparcie przewagi konkurencyjnej na innych 
czynnikach niż cenie – innowacyjności, 
interoperacyjności itp. 

• efektywne wykorzystanie napływu środków 
strukturalnych UE, w szczególności w 
związku ze zwiększaniem potencjału 
innowacyjnego przedsiębiorstw 

 

Powyższa analiza SWOT dla trendu związanego z rozwojem rozwiązań informatycznych i elektronicznych 
usług B2B, pomimo iż cechuje się znacznym poziomem ogólności, uwypukla przewagę czynników 
pozytywnych nad negatywnymi, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Pozwoliło to wstępnie 
zidentyfikować  
i przybliżyć potencjał systemów rozwiązań informatycznych B2B. Wraz z ogólnym rozwojem 
technologicznym, rośnie zapotrzebowanie na coraz szybsze tworzenie różnorodnego oprogramowania. 
Obszar wykorzystania tych technologii jest bardzo szeroki. Rozwój technologii w tym obszarze będzie 
oznaczał m.in. objęcie automatyzacją nowych działań i procesów. Jednocześnie nakłady na wypracowanie 
innowacyjnych rozwiązań i próg wejścia na rynek światowy są stosunkowo niewielkie w porównaniu do 
innych dziedzin. W tym przypadku główną rolę odgrywa bowiem myśl ludzka. Za bardziej istotne należy 
uznać nakłady na marketing  
i promocję. 

Szans dalszego rozwoju można upatrywać w coraz większej świadomości przedsiębiorców, że budowania 
silnej pozycji konkurencyjnej firmy nie może opierać wyłącznie na „tradycyjnych” przewagach takich jak cena 
i jakość. Tym samym przedsiębiorstwa rozpoczęły poszukiwania więc nowych źródeł innowacji, nie tylko 
wewnątrz swoich struktur, ale także w otoczeniu zewnętrznym. W ten sposób napędzany jest rozwój 
innowacji popytowych, tj. innowacji polegających na produkcji takich dóbr i tworzeniu takich usług, które 
odpowiadają potrzebom nabywców. Wsparcie tej działalności daje szansę na odniesienie sukcesu 
gospodarczego.  

Nie będzie truizmem stwierdzenie, że obecnie widoczny jest wpływ branży ICT praktycznie na wszystkie 
nowe rozwiązania innowacyjne we wszystkich sektorach przemysłu. W ramach branży prowadzone są prace 
B+R  
i wdrożeniowe, na podstawie których powstają najnowszej generacji urządzenia i aplikacje znajdujące 
zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, m.in. w architekturze  
i inżynierii, turystyce, mediach, reklamie, bezpieczeństwie czy edukacji. Słabą stroną jest, pojawiające się 
dość szybko nowe technologie, co przekłada się na konieczność stałej modernizacji i związane jest z 
kosztami. Transformacja cyfrowa to skomplikowany i kosztowny proces wymagający zaangażowania wielu 
zasobów. 

 

7.4.6. Kluczowe technologie wspomagające (KET)  
 
KET to technologie multidyscyplinarne, przenikające wszystkie dziedziny nowoczesnego przemysłu i usług: 
elektroniki, nanotechnologii, fotoniki, biotechnologii, zaawansowanych materiałów oraz zaawansowanych 
systemów wytwarzania. Tym samym cechuje je bardzo duże zróżnicowanie co do obszarów działalności  
i zasadniczo wszystkie z nich można uznać za obiecujące. Również na poziomie samego województwa 
wielkopolskiego można zaobserwować bardzo duże zróżnicowanie działalności (jest to widoczne m.in. na 
podstawie analizy profilu firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii). 
Pojedyncze lub połączone części uzyskane dzięki jednoczesnemu stosowaniu kilku kluczowych technologii 
wspomagających (KET) zawiera obecnie większość innowacyjnych produktów, od smartfonów do 
samochodów elektrycznych. Z kolei obserwując rynki światowe wyrobów opartych na tych technologiach 
można stwierdzić, że charakteryzują się one ogromną ilością nisz. Niemniej jednak w Wielkopolsce wśród 
nowych obiecujących sektorów w tym obszarze wskazać należy przede wszystkim: 
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• Biotechnologię roślin.  
• Biotechnologię żywności. 
• Biotechnologię farmaceutyczną i biofarmaceutyki. 
• Fotonikę. 

 
7.4.6.1. Biotechnologia  

Jest to tym bardziej istotne, że współcześnie jako jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się 
sektorów gospodarki wysokich technologii postrzegany jest właśnie przemysł biotechnologiczny. Przemysł 
ten cechują innowacyjność, szeroki zakres aplikacji i generowania postępu w innych dziedzinach nauk 
podstawowych. Z kolei branża farmaceutyczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów 
produkcyjnych zarówno na świecie, jak i w Polsce. Rynek sprzedaży rekombinowanych białek 
terapeutycznych i przeciwciał osiągną w 2016r. poziom 163 mld USD i wzrósł o 5,8% w stosunku do 2015r. 
Szacuje się, że rynek ten do 2020r. może osiągnąć poziom 208 mld USD. Niezwykle cenną grupę stanowią 
biofarmaceutyki obejmujące: rekombinowane hormony, interleukiny, interferony, przeciwciała 
monoklonalne, hematopoetyczne czynniki wzrostu, czynnik martwicy nowotworów, czynniki krzepnięcia 
krwi, preparaty trombolityczne, enzymy terapeutyczne oraz szczepionki. Rynek leków biologicznych jest 
obecnie jednym  
z najprężniej rozwijających się segmentów przemysłu farmaceutycznego. Spośród wszystkich dostępnych 
produktów medycznych ponad 20% stanowią leki biotechnologiczne. Z kolei udział leków 
biotechnologicznych w ogólnym rynku biotechnologii, według prognoz rynkowych, w 2020r. będzie wynosić 
ponad 208 mld USD47. Szacuje się, że rynek leków biologicznych w Polsce jest warty obecnie 830 mln EUR i 
przez ostatnie 3 lata rósł w tempie niemal 10% rocznie48

 
.  

Czynnikami, które będą przyczyniały się do rozwoju rynku biofarmaceutyków są m.in.: zmiany 
demograficzne, zmiany epidemiologiczne, opracowywanie nowych leków z tej grupy i ich wysoka 
terapeutyczna skuteczność, wygasanie ochrony patentowej oraz związany z tym rozwój rynku leków 
biopodobnych. Do czynników utrudniających rozwój rynku zaliczyć natomiast można: skomplikowany, 
mocno regulowany i kosztowny proces opracowywania nowych biofarmaceutyków, potwierdzania ich 
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania oraz wprowadzania na rynek. 
 
Biotechnologia jest obecna w różnych obszarach klasyfikacji PKD, zarówno tych związanych z prowadzeniem 
badań i prac rozwojowych faktycznie związanych z biotechnologią (PKD 72.11.Z) oraz zastosowaniami 
biotechnologii w innych dziedzinach życia (PKD 72.19.Z), jak również w zastosowaniu biotechnologii do 
produkcji wyrobów medycznych i farmaceutyków (21.20.Z). Można zakładać, że szereg podmiotów 
nieobjętych tymi kodami PKD, również podejmuje działalność w zakresie biotechnologii (np. producent 
żywności funkcjonalnej), niemniej jednak nie jest to odzwierciedlone w klasyfikacji PKD. Lokalizację firm  
z zakresu biotechnologii przedstawia poniższa mapa.  

Rysunek 10. Lokalizacja firm w zakresie biotechnologii. 

                                                                 
 

 
47 Global Protein Therapeutics Market Outlook 2020. In: Research and Market. 2015. 
http://www.researchandmarkets.com/reports/2729030/global_protein_therapeutics_ma 
rket_outlook_2020. 
48 Potencjał leków biopodobnych dla systemów ochrony zdrowia. Raport przygotowany przez QuintilesIMSInstitute, 
listopad 2016. 
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Źródło: opracowanie własne.  

Legenda:  

 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 

 

 
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 
(m.in. rolnicze, medyczne, przyrodnicze) 

 

Biorąc pod uwagę lokalizację firm z obszaru biotechnologii, największą koncentrację można zaobserwować  
w Poznaniu i najbliższym sąsiedztwie. Pewną koncentrację podmiotów można również zidentyfikować  
w Gnieźnie oraz Ostrowie Wielkopolskim.  
 
Ocenia się, że potencjał rozwoju biotechnologii w Wielkopolsce, podobnie jak w całym kraju, jest duży i jest 
szansa na to, że liczba podmiotów w sektorze biotechnologii ulegnie zwiększeniu dzięki, między innymi, 
zapleczu naukowemu jakie ma w kraju biotechnologia oraz. life sciences. Zaplecze badawcze dla tego 
sektora tworzy sieć przeszło 110 instytucji naukowych, 2,8 tys. naukowców zajmujących się biotechnologią 
oraz 6 klastrów biotechnologicznych.  
 
W Wielkopolsce są to: 
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• Instytut Genetyki Roślin PAN, w skład którego wchodzi Zakład Biotechnologii, w ramach którego 
funkcjonuje zespół: Bioinżynierii oraz Fenotypowania i Genotypowania Zbóż. W Zespole 
Bioinżynierii badania koncentrują się na wytwarzaniu w roślinach biofarmaceutyków, przede 
wszystkim szczepionek doustnych i iniekcyjnych. Prace prowadzone są głównie nad profilaktyczną 
szczepionką przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (wzwB, HBV), jak również nad 
szczepionką terapeutyczną przeciwko chronicznej postaci wzwB, szczepionką biwalentną przeciwko 
HBV i HIV oraz zastosowaniu nośników białkowych dla epitopów różnych antygenów. 

• Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
• Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Medycznego  

w Poznaniu 
• Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Medycznego 
• Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - interdyscyplinarna jednostka badawcza  

o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem  
i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich. Główne kierunki działania to m.in.: 
biotechnologia, technologie pozyskiwania i przetwarzania włókien naturalnych oraz ich modyfikacje 
dla zastosowań włókienniczych i poza włókienniczych, agrofine-chemicals z surowców roślinnych, 
odżywki i dietetyczne środki spożywcze, nowe zastosowania dla oleistych odmian roślin włóknistych 
(produkty dietetyczno-lecznicze), badania farmakologiczne i mikrobiologiczne surowców  
i preparatów zielarskich, opiniowanie nowej żywności w zakresie zagrożenia dla zdrowia lub życia 
człowieka, badania nad roślinami i przetworami zielarskimi oraz roślinnymi produktami leczniczymi, 
dietetycznymi środkami spożywczymi i żywnością funkcjonalną. Instytut realizuje także prace, które 
dotyczą nanotechnologii (nanowłókna z surowców naturalnych), a także wykorzystania 
nanomodyfikatorów do specjalnych ogniouodparniających układów pęczniejących. 

• Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - multidyscyplinarny ośrodek skupiający 
specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanym na nowych 
materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Istotą multidyscyplinarnych działań 
WCZT jest opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. 
fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nano- materiałów oraz ich prekursorów, a następnie 
opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem m.in. 
dla optoelektroniki, medycyny, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki. Centrum 
Zaawansowanych Technologii aktualnie realizuje kilkanaście projektów z zakresu badań 
podstawowych (granty NCN) i stosowanych (granty NCBiR). Wielkopolskie Centrum 
Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017. Nagrodę otrzymują 
najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. 
Zdobyło także EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. WCZT w sposób modelowy 
tworzy platformę współpracy nauki i biznesu.  

 
Oprócz tego wśród aktywnych podmiotów w tym obszarze należy wskazać m.in.  

• Fundację na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN – niezależną, samodzielną 
finansowo instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania biotechnologii i genetyki oraz 
realizowania projektów badawczych w tych dziedzinach. Fundacja wypełnia swoje cele statutowe 
poprzez wspieranie badań naukowych nad biotechnologiami wykorzystywanymi w każdej dziedzinie 
życia ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia, rolnictwa i ochrony środowiska, których 
odbiorcą końcowym ma być przemysł. Wskazywane przez nią przykładowe przedsięwzięcia, które 
należy jak najszybciej rozwijać to: 
o Uzyskiwanie nowych leków z zastosowaniem mikroorganizmów. Obecnie dla potrzeb 

medycznych szeroko wykorzystywane są zmodyfikowane mikroorganizmy. Można je 
zastosować do otrzymywania ważnych i cennych preparatów hormonalnych i enzymatycznych 
(np. insulina, hormon wzrostu, amylazy, lipazy i in.), jak również przeciwciał, szczepionek i wielu 
substancji biologicznie czynnych.  

o Uzyskiwanie substancji biologicznie czynnych o znaczeniu farmaceutycznym. Przykładem może 
być hormon wzrostu człowieka, na który zapotrzebowanie w ostatnich latach stale wzrasta, 
przy jednoczesnym rozszerzeniu możliwości zastosowania.  
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o Modyfikacja składu mleka celem podwyższenia właściwości energetycznych, antybakteryjnych  
i antyalergicznych.  

W ramach programu własnego Fundacja zamierza dokonać ulepszenia szałwii lekarskiej szeroko 
stosowanej w środkach higieny jamy ustnej. Celem projektu jest wprowadzenie do szałwii lekarskiej 
(Salvia officinalis) fragmentów białek bakterii. Badania tego typu nie były dotychczas prowadzone  
w Polsce, jest to pierwsza próba opracowania efektywnej szczepionki do immunizacji miejscowej 
stosowanej w formie preparatu do higieny jamy ustnej. Uzyskane wyniki będą podstawą do 
rozpoczęcia badań farmakologicznych i klinicznych nad skutecznością szczepionki przeciw próchnicy. 
Uzyskanie ulepszonych roślin będzie podstawą do rozpoczęcia badań farmakologicznych i 
klinicznych nad skutecznością preparatu przeciw próchniczego do higieny jamy ustnej oraz do 
przygotowania biotechnologicznego projektu badawczo-wdrożeniowego. 

• Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska - którego celem jest integracja i promocja wielkopolskiej 
branży biotechnologicznej, medycznej i Life Science. Członkowie Stowarzyszenia specjalizują się  
w zakresie: 
o analityki farmaceutycznej i chemicznej, 
o technologii farmaceutycznej (rozwój i optymalizacja wytwarzania), 
o syntezy kwasów nukleinowych i biocząsteczek, 
o testów diagnostycznych, testów DNA, 
o opracowywania dokumentacji rejestracyjnej, 
o analizy mikrobiologicznej leków, żywności, wody, kosmetyków, 
o zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, własnością intelektualną oraz komercjalizacją 

innowacji. 
 

Sukcesem między innymi wielkopolskiej nauki jest, że naukowcom z Instytutu Technologii Fermentacji  
i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, udało się opracować  
i przebadać, a wielkopolskiej firmie JHJ zarejestrować i wdrożyć do praktyki gospodarczej preparat 
probiotyczny dla trzody chlewnej i drobiu o nazwie Lavipan®. Jest on jednak - jak dotąd - jedynym polskim 
probiotykiem z certyfikatem EFSA.49

 
 

Barierą dla rozwoju sektora biofarmaceutycznego w Polsce jest w głównej mierze konieczność ponoszenia 
znaczących i obciążonych dużym ryzykiem nakładów inwestycyjnych przy wdrażaniu nowych leków 
biotechnologicznych. Trudno jest znaleźć partnera z przemysłu, który mógłby udźwignąć finansowanie 
procesu badawczego ukierunkowanego na wytworzenie oryginalnych biofarmaceutyków i podjąć się ryzyka 
komercjalizacji potencjalnego leku50

 
. 

Z kolei wpływ na dalszy rozwój sektora biotechnologii będzie miała realizacja innowacyjnych projektów 
badawczo-rozwojowych wywodzących się z polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych między innymi 
dzięki Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Biofarmaceutyki są w tym dokumencie wskazane jako 
jeden z sektorów strategicznych, które mają szansę stać się przyszłym motorem polskiej gospodarki. Bez 

                                                                 
 

 
49 
http://www.kbiotech.pan.pl/images/pdfy/Ekspertyza_KB_PAN_Biogospodarka_biotechnologia_i_nowe_techniki_inzynie
rii_genetycznej.pdf. 
50 
http://www.kbiotech.pan.pl/images/pdfy/Ekspertyza_KB_PAN_Biogospodarka_biotechnologia_i_nowe_techniki_inzynie
rii_genetycznej.pdf. 
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wątpienia w branży farmaceutycznej – w wytwarzaniu leków – największe oczekiwania wiążą się  
z biofarmaceutykami, w tym z lekami biopodobnymi. 
 
Wśród wielkopolskich firm działających w obszarze biotechnologii, w tym biofarmaceutyków i biotechnologii 
żywności można wskazać takie jak: 

• Selvita S.A., która w 2017 r. firma otworzyła swój oddział w Poznaniu. Został on zlokalizowany  
w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT). Selvita to największa innowacyjna 
firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działająca w obszarze 
odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Firma 
planuje blisko współpracować z poznańskim środowiskiem akademickim i biurami karier wyższych 
uczelni.  

• Firma JHJ - producent probiotyków dla ludzi i zwierząt, dodatków paszowych, zakwaszaczy, 
mieszanek uzupełniających dla wielu gatunków zwierząt oraz preparatów do suchej dezynfekcji 
pomieszczeń chowu zwierząt. JHJ Sp. z o.o. dużą część uwagi i nakładów poświęca badaniom nad 
nowymi produktami biotechnologicznymi i ich zastosowaniami w żywieniu ludzi oraz zwierząt. 
nowych mikroorganizmów lub nowych zastosowań tych, które już znamy. Firma najwięcej uwagi 
poświęca takim kwestiom jak selekcji szczepów, które mogą być skuteczną alternatywą dla 
niektórych antybiotyków, poprawa efektywności produkcji zwierzęcej, redukcji emisji odorów i 
gazów szkodliwych towarzyszących intensywnej produkcji zwierzęcej, poprawie bezpieczeństwa 
żywności, selekcji szczepów, które mogą wspierać leczenie zespołu jelita drażliwego, choroby 
wrzodowej  
i innych chorób układu trawiennego, biologicznej produkcji substancji otrzymywanych obecnie 
drogą syntezy chemicznej. 

• 

• 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. - globalna firma z obszaru ochrony zdrowia, która w Poznaniu 
posiada swoją fabrykę. 

• FUTURESYNTHESIS SP. Z O.O. - innowacyjna firma z branży biotechnologicznej specjalizująca się  
w chemicznej syntezie biocząsteczek.  

Akwawit S.A. Leszno – firma prowadząca prace nad doskonaleniem technologii produkcji kwasu 
mlekowego. 

 

Mocne strony Słabe strony 

• funkcjonowanie silnych ośrodków akademickich  
• dostęp do infrastruktury badawczej 
• potencjał kadrowo-techniczny 
• potencjał w rozwoju technologii KET 
• rynek dostaw dla wielkich koncernów 
• pobudzanie wzrostu ekonomicznego i tworzenie 

miejsc pracy oraz zwiększanie konkurencyjność 
gospodarki  

• działalność WCZT, które w sposób modelowy 
tworzy platformę współpracy nauki i biznesu  

• popyt na biotechnologie ze strony obecnie 
funkcjonujących przedsiębiorstw 

• możliwości wsparcia inwestycji środkami UE 
 

• konieczność ponoszenia znaczących nakładów 
przy wdrażaniu nowych leków 
biotechnologicznych 

• nakłady inwestycyjnych obciążone dużym 
ryzykiem  

• skomplikowany, mocno regulowany  
i kosztowny proces opracowywania nowych 
biofarmaceutyków, potwierdzania ich 
skuteczności i bezpieczeństwa stosowania oraz 
wprowadzania na rynek 

• duże koszty związane z ochroną patentową 
• ograniczona liczba ekspertów biegle znających 

sposób wytwarzania biofarmaceutyków oraz 
regulacje dotyczące rejestracji leków  

Szanse Zagrożenia 

• subsydia dla kluczowych technologii 
wspomagających 

• rosnący rynek na produkty biotechnologiczne 
• coraz większa dostępność finansowania 
• zdecydowane zwiększenie wydatków na B+R 
• szansa sprzedaży na rynki obce 

• stosunkowo szybkie „starzenie się” aparatury 
naukowej (szybki postęp technologiczny) 

• rozwój przełomowych technologii jest wysoce 
kapitałochłonny  

• funkcjonowanie różnego rodzaju organizacji 
przeciwnych stosowaniu biotechnologii 
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• zmiany demograficzne 
• zmiany epidemiologiczne 
• opracowywanie nowych leków z grupy 

biofamaceutyków i ich wysoka terapeutyczna 
skuteczność 

• wygasanie ochrony patentowej oraz związany z 
tym rozwój rynku leków biopodobnych 

• biofarmaceutyki wskazane w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju jako jeden  
z sektorów strategicznych 

• budowanie partnerstw z globalnymi graczami 
• silna współpraca ośrodków naukowych 
• globalizacja gospodarki i swobodny przepływ 

kapitału 

• penetracja rynku przez duże korporacje 
międzynarodowe (przejęcia) 

• uzależnienie spółek sektora biotechnologii od 
macierzystych grup kapitałowych i decyzji 
podejmowanych przez zagraniczne centrale 
 
 
 

 

Analiza SWOT sektora pozwoliła na określenie jego mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń sektora. 
Niewątpliwie obecną mocną stroną jest jego potencjał rozwojowy. Duża dynamika rozwoju jest 
argumentem, który przemawia za uczestniczeniem przedsiębiorstw w tym sektorze. Zauważalny jest również 
popyt na te technologie. Zwiększa się także popyt na usługi jednostek badawczo-rozwojowych w sektorze 
biotechnologicznym i biofarmaceutycznym. Co istotne w województwie wielkopolskim funkcjonuje zaplecze 
naukowo-badawcze dla szeroko pojętego sektora biotechnologii (w tym z zakresu biotechnologii roślin, 
biotechnologii żywności, biotechnologii farmaceutycznej) oraz prężne ośrodki akademickie kształcące 
potencjalnych pracowników.  

Do słabych stron należy zaliczyć przede wszystkim skomplikowane, niejasne uregulowania prawne w 
zakresie wprowadzania opracowanych produktów na rynek, potwierdzania ich skuteczności i 
bezpieczeństwa stosowania. Szereg trudności i ograniczeń związanych z procesem produkcji i regulacjami 
prawnymi powoduje, że wprowadzenie produktów biotechnologicznych na rynek pociąga za sobą bardzo 
wysokie koszty. 

Szansą rozwoju biofarmaceutyków jest istnieje wiele schorzeń, na które dzisiejsza medycyna nie znajduje 
lekarstwa lub dostęp do terapii jest ograniczony. Niezmiernie istotną kwestią pozostają finanse, a obecnie 
dużą część kosztów badań można pokryć dzięki środkom unijnym. 

Podsumowując należy zaznaczyć, że rozwój technologii determinują w danym zakresie w znaczniej mierze 
czynniki zewnętrze. Dlatego zdefiniowanie trendów w kontekście wyłącznie jednego województwa – w tym 
przypadku Wielkopolski – jest bardzo trudne do uchwycenia i nie wyczerpuje tematu. Gospodarka 
regionalna i technologie rozwijają się bowiem w interakcji ze światem zewnętrznym.  

 

7.4.6.2. Fotonika 

Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, łącząca w sobie elementy optyki, elektroniki  
i informatyki. Zajmuje się zastosowaniem promieniowania elektromagnetycznego w celach praktycznych, 
takich jak przesyłanie informacji na duże odległości czy wykorzystywanie energii słonecznej. Interesuje się 
zarówno światłem widzialnym, jak i podczerwienią czy promieniami ultrafioletowymi. Nośnikiem informacji 
jest strumień fotonów, znacznie bardziej efektywny od strumienia elektronów wykorzystywanego  
w elektronice. Dzięki temu fotonika jest coraz częściej wykorzystywana w takich obszarach technologii jak 
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telekomunikacja. To właśnie w obrębie fotoniki prowadzi się badania na temat pobierania i przesyłania 
kilkuterabajtowych plików, porozumiewania się przy pomocy hologramów, a także zapisywania ich w 
czterech wymiarach. Fotonikę czasami utożsamia się optoelektroniką51

Podkreślono wcześniej, że fotonika jest interdyscyplinarnym obszarem, który nie sposób jednoznacznie 
przypisać do danej gałęzi gospodarki czy też obszaru technologicznego. Do najważniejszych podobszarów 
wchodzących w skład fotoniki można zaliczyć

.  

52

• Technologie, materiały i urządzenia dla fotowoltaiki. 

:  

• Technologie, materiały i urządzenia światłowodowe.  
• Technologie i materiały do wytwarzania źródeł i detektorów promieniowania optycznego.  
• Optoelektroniczne urządzenia i systemy.  
• Optyczne systemy telekomunikacyjne i informacyjne.  
• Układy i systemy optoelektroniki zintegrowanej.  

Do argumentów przemawiających za wskazaniem fotoniki, jako jednego z obiecujących sektorów gospodarki 
można wskazać m.in.:  

• Wpisanie fotoniki jako krajowej inteligentnej specjalizacji pod pozycją 18, jako obszaru mogącego 
istotnie oddziaływać na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. 

• Działalność badawczo-rozwojowa w jednostkach naukowych, która łączy obszary szeroko 
rozumianej medycyny oraz fotoniki (m.in. w zakresie optometrii w ramach działalności Katedry 
Chorób Oczu  
i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu czy też 
obrazowania z wykorzystaniem laserów na potrzeby wykrywania schorzeń).  

• Działalność naukowa w obrębie Katedry Fizyki na Uniwersytecie Poznańskim.  
• Wybudowanie i wyposażenie Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w ramach 

jednego z projektów realizowanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.  
O znaczeniu powstałego centrum świadczy wypowiedzieć dyrektora technicznego PCSS: "Internet 
optyczny to najważniejsza nić życia Internetu w ogóle. Miliony urządzeń mobilnych, które nas 
otaczają muszą się ze sobą komunikować. Suma tych wszystkich sygnałów potrzebuje ogromnej 
przepustowości i odpowiednich łączy. Te łącza może zapewnić właśnie Internet optyczny, 
światłowody, sieci nowych generacji i to wszystko, co nazywa się Internetem przyszłości". 

• Tworzenie się inicjatyw mających na celu promocję i integrację podmiotów funkcjonujących  
w różnych obszarach fotoniki. Można zaliczyć tutaj m.in. inicjatywę Dolina Fotowoltaiki utworzoną 
przez Centrum Innowacji Fotowoltaicznych w Poznaniu.  

• Obecność podmiotów gospodarczych rozwijających technologie i narzędzia czy też prowadzące 
działalność handlową z obszaru fotoniki, m.in. Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OPTEL 
S.C., PROBIS-Scientific, EVER Sp. z o.o., Carl Zeiss Sp. z o. o., ELSETT Electronics.  

Fotonika jest obszarem trudnym pod kątem analizy danych statystycznych, gdyż nie pokrywa się w pełni  
z istniejącymi systemami klasyfikacji statystycznej. Przykładowo szereg podklas klasyfikacji PKD obejmuje 
działalność wpisującą się w fotonikę, niemniej może zawierać także inne rodzaje działalności nie związane  
z tym obszarem. Na potrzeby analizy koncentracji podmiotów reprezentujących różne obszary fotoniki, 
przyjęto uproszczenie, w którym do tego obszaru można zaliczyć podmioty działające w następujących 
obszarach działalności wg klasyfikacji PKD:  

                                                                 
 

 
51 http://www.fotonika.iztech.pl/dlaczego-fotonika.  
52 Ministerstwo Rozwoju, Krajowe Inteligentne specjalizacje.  

http://www.fotonika.iztech.pl/dlaczego-fotonika�
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• 26.70.Z  Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego. 
• 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji. 
• 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego 

i elektroterapeutycznego. 
• 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. 
• 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych. 
• 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych. 

Poniżej przedstawiono mapę ilustrującą lokalizację firm z obszaru fotoniki.  

Rysunek 11. Lokalizacja firm w zakresie fotoniki w województwie wielkopolskim. 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Analizując lokalizację podmiotów z obszaru fotoniki, można zaobserwować dużą koncentrację w Poznaniu  
i okolicach. Natomiast praktycznie na terenie całego województwa są obecne firmy podejmujące działalność 
w tym zakresie, przy czym większość z nich działa w obszarach związanych z optometrią.  

Poniżej przedstawiono mocne i słabe strony fotoniki, jako obiecującego sektora gospodarki w Wielkopolsce.  

Mocne strony Słabe strony 



 

90 
 

• Na terenie województwa funkcjonują 
podmioty posiadające znaczące 
doświadczenie związane z obszarem 
fotoniki.  

• Prowadzone prace B+R m.in. w zakresie 
zastosowania fotoniki w medycynie 
(Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)  
i informatyce (Politechnika Poznańska).  

• Budowa i wyposażenie Centrum 
Badawczego Polskiego Internetu 
Optycznego przez Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe, które 
umożliwi realizację interdyscyplinarnych 
badań z obszaru fotoniki, ICT i innych.  

• Powstawanie inicjatyw w rodzaju np. Doliny 
Fotowoltaiki świadczących  
o pewnym zainteresowaniu podmiotów 
zrzeszaniem się i współpracą.  

• Brak programów studiów ukierunkowanych 
na specjalistyczne obszary fotoniki 
(zidentyfikowano tylko ogólne, dotyczące 
np. optometrii lub też fragmentarycznie 
dotyczące fotoniki) 

• W porównaniu do innych regionów kraju, 
mała liczba wyspecjalizowanych zespołów 
badawczych w obszarze fotoniki (np. brak 
wymienionych zespołów na liście IZTECH53

• Brak inicjatyw współpracy o dużym 
poziomie dojrzałości i rozwoju (jak 
chociażby Optoklaster w województwie 
mazowieckim).  

).  

Szanse Zagrożenia 

• Możliwości finansowania rozwoju fotoniki 
na poziomie centralnym, np. w ramach 
środków będących w dyspozycji NCBR 
(przykład zawartego porozumienia na 
kwotę 100 mln zł na wsparcie badań 
przemysłowych i prac rozwojowych  
w obszarze technologii fotonicznych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego i NCBR)54

• Obszar będący w centrum zainteresowania 
unijnych komisji powiązany z KET.  

.  

• Fotonika jest wpisana jako Krajowa 
Inteligentna Specjalizacja, co predestynuje 
ten sektor do różnego typu wsparcia na 
poziomie centralnym.  

• Do prowadzenia prac B+R w obszarze 
fotoniki wymagana jest kosztowna 
infrastruktura badawcza oraz 
doświadczenie zespołów.  

• Rozwój przełomowych technologii jest 
wysoce kapitałochłonny.  

 

 

Podsumowując analizę SWOT pod kątem mocnych i słabych stron, należy zauważyć, że Wielkopolska nie jest 
liderem w Polsce pod kątem rozwoju i komercjalizacji fotoniki. Z pewnością bardziej zaawansowane prace są 
prowadzone w takich regionach jak województwo mazowieckie (kilkanaście zespołów badawczych na liście 
IZTECH) czy też lubelskie (współpraca regionu z NCBiR w ramach programu finansowania inicjatyw z obszaru 
fotoniki o budżecie 100 mln zł). Biorąc pod uwagę pojawiające się szanse w zakresie rozwoju fotoniki, które 
wynikają zarówno z priorytetów Komisji Europejskiej (m.in. poprzez stworzenie Platformy Technologicznej 

                                                                 
 

 
53 http://www.fotonika.iztech.pl/baza-podmiotow-nauka.  
54 http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5214,ncbr-i-samorzad-wojewodztwa-lubelskiego-przeznacza-100-mln-zl-na-
innowacyjne-technologie-w-dziedzinie-fotoniki.html.  

http://www.fotonika.iztech.pl/baza-podmiotow-nauka�
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5214,ncbr-i-samorzad-wojewodztwa-lubelskiego-przeznacza-100-mln-zl-na-innowacyjne-technologie-w-dziedzinie-fotoniki.html�
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5214,ncbr-i-samorzad-wojewodztwa-lubelskiego-przeznacza-100-mln-zl-na-innowacyjne-technologie-w-dziedzinie-fotoniki.html�
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Photonics2155

                                                                 
 

 
55 

), jak również z priorytetów krajowych (wpisanie fotoniki jako Krajowej Inteligentnej 
Specjalizacji) oraz mocne strony regionu (m.in. badania w obszarze fotoniki prowadzone na dwóch 
uczelniach), uzasadnione jest potraktowanie tego sektora jako obiecującego w skali województwa. 
Szczególnie, jeżeli uwzględni się również inicjatywy podejmowane przez Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe  
w zakresie powołania Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego. Wsparcie w zakresie 
dofinansowania kosztów zakupu infrastruktury oraz doświadczenie pracowników jednostek naukowych 
może istotnie pomóc przezwyciężyć sformułowane zagrożenia dotyczące kapitałochłonności i 
wiedzochłonności badań w tym obszarze.  

http://www.photonics21.org/.  

http://www.photonics21.org/�
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8. Obszary korelacji nowych sektorów zidentyfikowanych w Wielkopolsce 
8.1. Korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi w Wielkopolsce a tymi określonymi w 
skali europejskiej i globalnej 

Na potrzeby analizy korelacji pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi w Wielkopolsce a tymi 
określonymi w skali międzynarodowej wykorzystano dostępne narzędzia na platformie S3 Komisji 
Europejskiej56

 

. Z uwagi na brak równie uporządkowanych danych w skali globalnej, skupiono się na wymiarze 
europejskim. Uzasadnieniem takiego podejścia jest bliskość geograficzna oraz możliwość wspólnego 
korzystania z dostępnych środków unijnych na poziomie międzynarodowym. Dla każdego ze 
zidentyfikowanych sektorów podjęto próbę identyfikacji krajów i regionów, gdzie dany sektor stanowi jeden 
z priorytetów regionalnych (specjalizacji krajowych i/lub regionalnych). Tego typu analiza może być istotna  
z kilku powodów, m.in. pod kątem wyszukania partnerów do realizacji wspólnych projektów 
międzynarodowych (np. wpisujących się w program Horyzont 2020) lub też pod kątem działań mających na 
celu nawiązanie współpracy biznesowej (szukanie kontrahentów) oraz przyciągania inwestorów do regionu. 
Dla każdej ze specjalizacji zastosowano szereg kryteriów wyszukujących (związanych z rozwojem 
gospodarczym, dyscyplinami naukowymi lub też priorytetami Komisji Europejskiej zawartymi w przyjętych 
dokumentach strategicznych), tak aby jak najlepiej dopasować wynik wyszukiwania do danego sektora 
(miało to na celu unikanie zbyt ogólnego podejścia, np. przyjęcia całego obszaru ICT albo KET do wizualizacji).  

8.1.1. Gry komputerowe, technologie cyfrowe w sektorze kreatywnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozszerzonej rzeczywistości 

 

Na poziomie priorytetów Komisji Europejskiej została sformułowana zbiorcza kategoria obejmująca gry 
komputerowe, rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość, inne metody wizualizacji, systemy kognitywne oraz 
sztuczną inteligencję (priorytet D.19 przynależący do szerszej kategorii D – transformacja cyfrowa57

Rysunek 12. Kraje i regiony gdzie jednym z priorytetów są gry komputerowe i rozszerzona rzeczywistość.  

). 
Kategoria ta obejmuje dwa obiecujące sektory zidentyfikowane dla województwa wielkopolskiego, tj. gry 
komputerowe i rozszerzoną rzeczywistość. Poniżej przedstawiono kraje i regiony, gdzie tym sektorom 
nadano priorytet poprzez ich włączenie (najczęściej w ramach szerszych kategorii) do systemu inteligentnych 
specjalizacji.  

                                                                 
 

 
56 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.  
57 Kategoryzacja opracowana na potrzeby systemu RIS3 w oparciu o treści różnych dokumentów strategicznych Komisji 
Europejskiej.   

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/�
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Źródło: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.  

Na poziomie krajowym, gry komputerowe i rozszerzona rzeczywistość mają nadany priorytet na Litwie  
i w Słowenii. W przypadku Słowenii warto wspomnieć o takich producentach gier komputerowych, jak Arxel 
Tribe czy też ZootFly, które mają na koncie po kilka produkcji z międzynarodowymi sukcesami. Odbywa się 
tutaj również coroczna konferencja poświęcona m.in. grom komputerowym, ale także innym zagadnieniom 
jak symulacje komputerowe, wizualizacje, rozszerzona rzeczywistość (Slovenian Games Conference).  
W przypadku Litwy, do wiodących producentów gier komputerowych można zaliczyć On5, Nordcurrent, 
Ivolgamus. Warto również zauważyć ofertę programu studiów w zakresie gier komputerowych stworzoną 
m.in. przez Vilnius Business College.  

Na poziomie regionalnym w Polsce gry komputerowe oraz rozszerzona rzeczywistość zostały wpisane jako 
priorytet (w szerszych kategoriach) w województwach dolnośląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz 
pomorskim. Najwięcej regionów wskazało gry komputerowe oraz rozszerzoną rzeczywistość w Niemczech  
(8 regionów), Francji oraz Szwecji (po 7 regionów) oraz Włoszech (5 regionów). Ponadto sektory te są 
wskazane jako priorytetowe w dwóch regionach Hiszpanii oraz Finlandii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/�
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8.1.2. Sektory kreatywne (personalizacja i kastomizacja w designie) 
 

W przypadku zidentyfikowanego sektora personalizacji i kastomizacji w designie, trudność sprawia 
znalezienie odpowiednio wąskiej kategorii do filtrowania danych na platformie S3. Z tego względu konieczne 
było zastosowanie szerszego podejścia, polegającego na wyselekcjonowaniu sektorów kreatywnych z 
pominięciem wszystkich obszarów związanych z tworzeniem gier komputerowych, mediów, reklamy, czy też 
obszarami kultury i sztuki. Ostatecznie do dalszej analizy wybrano przemysł kreatywny (priorytet C.16) w 
powiązaniu  
z obszarem gospodarki związanym z programowaniem (dział J.62). Poniżej zaprezentowano efekty tych 
poszukiwań.  

Rysunek 13. Kraje i regiony gdzie jednym z priorytetów są sektory kreatywne.  

 

 

 
Źródło: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.  

Na poziomie krajowym, sektory kreatywne w wyżej przedstawionym ujęciu mają nadany priorytet w 5 
krajach Europy, tj. Portugalii, Danii, Austrii, Słowacji, Rumunii oraz Mołdawii.  

Na poziomie regionalnym w Polsce sektory kreatywne zostały wpisane jako priorytet w województwach 
kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz małopolskim. Najwięcej regionów traktuje 
priorytetowo sektory kreatywne w Norwegii, Szwecji, Grecji, Danii i we Włoszech (praktycznie całe kraje) 
oraz wszystkich regionach Szkocji. Ponadto istotne znacznie sektory kreatywne odgrywają we Francji (8 
regionów), Hiszpanii (5 regionów) oraz Niemczech (4 regiony).  

 
 
 
 
 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/�
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8.1.3. Internet rzeczy  
 

Wyszukanie krajów i regionów, które nadały priorytet obszarowi Internet rzeczy jest o tyle łatwe, gdyż 
posiada on nadany osobny priorytet w dokumentach strategicznych UE (priorytet D.31 w szerszej kategorii 
transformacji cyfrowej). Poniżej przedstawiono wyniki wyszukiwani zarówno na poziomie całych państw, jak 
również na poziomie regionów.  

Rysunek 14. Kraje i regiony gdzie jednym z priorytetów jest Internet rzeczy.  

 

 

 
Źródło: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.  

Na poziomie krajowym Internet rzeczy został przyjęty w czterech krajach, są to Niemcy, Szwecja, Litwa  
i Słowenia.  

Na poziomie regionalnym Internet rzeczy w Polsce został wpisany jako priorytet w województwach 
lubuskim, dolnośląskim oraz łódzkim. Najwięcej regionów Internet rzeczy wskazało we Francji oraz Szwecji (7 
regionów). W Niemczech są to cztery regiony. Ponadto po dwa regiony wskazały specjalizację obejmującą 
Internet rzeczy w Hiszpanii (Madryt, Aragon), Włoszech (Sardynia, Kalabria), Belgii (północne regiony). Po 
jednym wskazano w Finlandii (Pirkanmaa) oraz Grecji (Wyspy Egejskie Północy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/�
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8.1.4. Tworzenie usług typu B2B 
Wyszukanie krajów i regionów, które nadały priorytet w zakresie tworzenia usług typu B2B jest nieco 
utrudnione, gdyż jest to stosunkowo wąska kategoria w obszarze programowania (dział J.62 programowanie 
komputerowe i pokrewne usługi, ponadto priorytety D.20 – Big Data, D.23 – przetwarzanie w chmurze  
i oprogramowanie jako usługa oraz D.25 – systemy e-commerce i systemy dla MŚP). Efekt nałożenia się tych 
obszarów i priorytetów zilustrowano przy pomocy poniższych map.  

Rysunek 15. Kraje i regiony gdzie jednym z priorytetów są usługi B2B.  

 

 

 
Źródło: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.  

Na poziomie krajowym tworzenie usług typu B2B (w rozumieniu przedstawionym powyżej) zostało przyjęte  
w trzynastu krajach, są to Portugalia, Irlandia, Niemcy, Dania, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, 
Chorwacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Albania. Warto zwrócić uwagę na znaczną liczbę krajów, które zostały 
przyjęte do UE w 2004 roku i później.  

Na poziomie regionalnym tworzenie usług typu B2B jest traktowane priorytetowo w Polsce w 7 regionach,  
w tym również w Wielkopolsce (poprzez przyjęcie specjalizacji związanej z ICT). Najwięcej regionów usługi 
typu B2B wskazało w Anglii, Niemczech, Francji i Hiszpanii.  

 

 

 

 

 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/�
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8.1.5. Biotechnologia 
 

Wyszukanie krajów i regionów, które nadały priorytet biotechnologii jest o tyle łatwe, gdyż posiada on 
nadaną osobną kategorię w systemie wyszukującym(priorytet E.39 w szerszej kategorii E – kluczowych 
technologii wspomagających). Poniżej przedstawiono wyniki wyszukiwani zarówno na poziomie całych 
państw, jak również na poziomie regionów.  

Rysunek 16. Kraje i regiony gdzie jednym z priorytetów jest biotechnologia.  

 

 

 
Źródło: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.  

Na poziomie krajowym tworzenie biotechnologia została przyjęte w znacznej liczbie krajów, głównie Europy 
Środkowej, Europy Wschodniej oraz Europy Południowo-Wschodniej. Są to kolejno Szwecja, Polska (w 
ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji), Litwa, Łotwa, Estonia, Austria, Słowenia, Chorwacja, Albania, 
Rumunia oraz Mołdawia.  

Na poziomie regionalnym tworzenie usług biotechnologia jest traktowana priorytetowo w Polsce (zwykle 
jako element szerszej kategorii, np. w połączeniu z rolnictwem lub też medycyną) w 7 regionach, w tym 
również  
w Wielkopolsce (poprzez przyjęcie specjalizacji związanej z biosurowcami i żywnością). Na poziomie 
regionów zaskakująco sytuacja się odwraca, to więcej regionów w Europie Zachodniej traktuje priorytetowo 
biotechnologię. Najwięcej regionów biotechnologię wskazało w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, 
Finlandii i Włoszech. Także biotechnologia jest obecna na poziomie regionów w Szwecji i Norwegii.  

 

 

 

 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/�
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8.1.6. Fotonika 
Wyszukanie krajów i regionów, które nadały priorytet fotonice jest o tyle łatwe, gdyż posiada on nadaną 
osobną kategorię w systemie wyszukującym(priorytet E.42 w szerszej kategorii E – kluczowych technologii 
wspomagających). Poniżej przedstawiono wyniki wyszukiwani zarówno na poziomie całych państw, jak 
również na poziomie regionów.  

Rysunek 17. Kraje i regiony gdzie jednym z priorytetów jest fotonika. 

 

 

 
Źródło: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.  

Na poziomie krajowym fotonika została przyjęta jako specjalizacja czy też priorytet rozwojowy w trzech 
krajach: Polsce (jako osiemnasta Krajowa Inteligentna Specjalizacja) oraz w Słowenii i Litwie. W przypadku 
Wielkiej Brytanii, fotonika została przyjęta dla całej Walii.  

Na poziomie regionalnym w Polsce fotonika została wpisany jako priorytet w województwach lubelskim oraz 
małopolskim. Na poziomie regionalnym najwięcej regionów zostało wskazanych we Francji (6), Niemczech 
(5) oraz Hiszpanii (4). Ponadto fotonika została wskazana w trzech regionach we Włoszech (Toskania, 
Marche, Kalabria). Pojedyncze regiony w skali danego kraju specjalizują się w fotonice w Finlandii (Północna 
Karelia), Szwecji (Sztokholm), Włoszech (Wschodnia Macedonia), Danii (Centralna Jutlandia) oraz Czechach 
(Kraj Środkowoczeski).  
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8.2. Korelacja pomiędzy nowymi sektorami zidentyfikowanymi w Wielkopolsce a obszarami 
wielkopolskich inteligentnych specjalizacji opisanymi w RIS3  

 

Obszary inteligentnej specjalizacji Wielkopolski zostały podzielone na 3 grupy:  

1. Obszary wyłaniające się z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski i posiadające 
potencjał modernizacji i unowocześnienia dzięki stykowi ze specjalizacją naukową regionu:  
• Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów. 
• Wnętrza przyszłości. 
• Przemysł jutra. 
• Wyspecjalizowane procesy logistyczne. 
• Rozwój oparty na ICT. 

 
2. Jakość życia – Obszary wyłaniające się z wyzwań stojących przed Wielkopolską obejmujące 

nowoczesne technologie, usługi i produkty przyjazne człowiekowi i poprawiające jakość życia, 
oparte sektorach emergentnych i wyłaniającym się potencjale naukowym: 
• Nowoczesne technologie medyczne 

3. Obszary innowacji międzybranżowych – wiele innowacji, a także nowe branże i sektory gospodarcze 
tworzy się na styku istniejących obszarów specjalizacji. Inwestycje w obszary styku branż mogą 
prowadzić do znaczących innowacji, tworzą synergie i przynoszą największe korzyści dla rozwoju 
gospodarki regionu. 

 

Poniżej przedstawiono w postaci tabelarycznej korelację zidentyfikowanych nowych sektorów Wielkopolski  
z obszarami inteligentnych specjalizacji. Przy czym wyróżnić można następujące typy korelacji:  

• Nowy obiecujący sektor ma charakter usługowy względem inteligentnej specjalizacji (dostarcza 
rozwiązań, technologii, produktów, itp.).  

• Nowy obiecujący sektor stanowi podzbiór już przyjętej specjalizacji (ale w jej obrębie powinien mieć 
nadany priorytet).  

• Nowy obiecujący sektor korzysta z efektów danej specjalizacji (konsumuje rozwiązania, technologie, 
produkty, itp.). 
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Tabela 12. Korelacja zidentyfikowanych nowych sektorów Wielkopolski z obszarami inteligentnych specjalizacji.  

Nowy obiecujący sektor Biosurowce i żywność dla 
świadomych konsumentów 

Wnętrza przyszłości Przemysł jutra Wyspecjalizowane procesy 
logistyczne 

Rozwój oparty na ICT Nowoczesne technologie 
medyczne 

Gry komputerowe Nie dotyczy Wykorzystanie elementów 
projektowania wnętrz  
w grach komputerowych 
(dotychczas ten trend można 
zaobserwować wśród 
niektórych gier 
zagranicznych producentów 
(np. odmiany Minecraft).  

We współczesnych grach, 
coraz większą wagę odgrywa 
warstwa wizualna. Z tego 
względu projektowanie 
wnętrz w przypadku 
niektórych produkcji 
odgrywa kluczowe 
znaczenie. W portalach 
branżowych z ofertami pracy 
można spotkać liczne 
ogłoszenia dla osób 
projektujących wnętrza  
w grach.  

Wykorzystanie akcesoriów 
wykorzystywanych w grach 
komputerowych (np. gogle 
VR) na potrzeby zwiększenia 
efektywności procesów 
produkcyjnych (np. szkolenie 
na nowym stanowisku 
pracy).  

Wykorzystanie elementów 
grywalizacji jako sposób 
zwiększenia efektywności 
pracy.  

Zastosowanie gier 
komputerowych  
w symulacjach procesów 
produkcyjnych (np. 
Warehouse and Logistics 
Simulator58). Ponadto 
bardzo wiele gier 
strategicznych o bardziej 
rozrywkowym charakterze, 
wymaga projektowania 
różnych procesów 
logistycznych (np. 
produkcja/transport różnego 
typu surowców) do 
osiągnięcia sukcesu.  

Nowy obiecujący sektor 
stanowi podzbiór 
specjalizacji.  

Gry komputerowe jako 
sposób na zwiększenie 
efektywności nauczania 
studentów medycyny59.  

Technologie cyfrowe w 
sektorze kreatywnym, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 

Można zaobserwować 
tworzenie się pewnych 
niszowych aplikacji 
umożliwiających np. 
wizualizację menu z 

Wizualizacja wnętrza  
z możliwością wstawienia 
mebli i wyposażenia wnętrz 
z baz (przykład zastosowania 

Wykorzystanie rozszerzonej 
rzeczywistości na potrzeby 
zwiększenia efektywności 
procesów produkcyjnych 
(np. szkolenie na nowym 

Wykorzystanie rozszerzonej 
rzeczywistości na potrzeby 
zwiększenia efektywności 
pracy pracowników 
magazynu (np. poprzez 

Nowy obiecujący sektor 
stanowi podzbiór 
specjalizacji.  

Wykorzystanie rozszerzonej 
rzeczywistości na potrzeby 
zwiększenia efektywności 
pracy pracowników 
medycznych, np. poprzez 

                                                                 
 

 
58 Gra dostępna w serwisie Steam pod adresem: http://store.steampowered.com/app/273940/Warehouse_and_Logistics_Simulator/.  
59 https://wire.ama-assn.org/education/video-games-are-changing-medical-education.  

http://store.steampowered.com/app/273940/Warehouse_and_Logistics_Simulator/�
https://wire.ama-assn.org/education/video-games-are-changing-medical-education�
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Nowy obiecujący sektor Biosurowce i żywność dla 
świadomych konsumentów 

Wnętrza przyszłości Przemysł jutra Wyspecjalizowane procesy 
logistyczne 

Rozwój oparty na ICT Nowoczesne technologie 
medyczne 

rozszerzonej rzeczywistości  wykorzystaniem 
rozszerzonej rzeczywistości 
(np. aplikacja Kabaq60). Nie 
są to jednak aplikacje, które 
na chwilę obecną 
odgrywałyby istotną rolę  
w przemyśle spożywczym.  

w Ikei).  stanowisku pracy).  

 

wizualizację lokalizacji 
poszczególnych 
przedmiotów w magazynie i 
miejsca docelowe do ich 
przemieszczenia).  

O rosnącej roli rozszerzonej 
rzeczywistości w logistyce 
może świadczyć publikacja 
wydana przez DHL 
ilustrująca przykładowe 
zastosowania61.  

wizualizację wykonywanych 
zabiegów chirurgicznych. 
Przykładem może być 
system telementoringu 
STAR)62

 

.  

Personalizacja i 
kastomizacja w designie 

Czytelne, estetyczne, 
innowacyjne opakowania dla 
żywności jako sposób 
zwiększenia efektywności 
sprzedaży. 

Tworzenie żywności 
dostosowanej do potrzeb 
indywidualnych osób (np. 
ciekawym przykładem  
w Polsce jest Mixit, 
umożliwiający dostosowanie 
konfiguracji płatków 
śniadaniowych do 

Nowy obiecujący sektor 
stanowi podzbiór 
specjalizacji. 

Możliwe jest tworzenie 
mebli na indywidualne 
zamówienie, z pomocą 
informatycznych narzędzi 
(konfiguratory online), 
umożliwiające zachowanie 
efektywności procesu 
zamawiania i produkcji 
zbliżonej do produkcji 
masowej.  

Rozwiązania z zakresu 
ergonomii stanowisk pracy.  

Projektowanie nowych 
maszyn dostosowanych pod 
względem parametrów (np. 
obszar roboczy) do danego 
pracownika.  

Projektowanie stref pracy 
uwzględniających pracę 
indywidualną, grupową, 
stref relaksu, z 
uwzględnieniem profilu 
pracowników, charakteru 

Optymalizacja wykorzystania 
powierzchni w centrach 
logistycznych (m.in. na 
potrzeby optymalizacji 
przejazdów wewnętrznych), 
co może być szczególnie 
istotne w przypadku 
unikalnych produktów 
tworzonych na zamówienie.  

Optymalizacja powierzchni 
roboczej zakładów 
przemysłowych poprzez 
umiejętne projektowanie 

Rozwiązania softwaerowe 
wspierające konfigurowanie 
obiektów (tzw. konfiguratory 
często występujące w 
postaci online) oraz systemy 
wspierające procesy 
przemysłowe (przeniesienie 
indywidualnych zamówień 
do masowej skali, 
zastosowanie tzw. modelu 
masowej indywidualizacji, 
ang. mass customization64

 

).  

Design urządzeń, narzędzi i 
sprzętu medycznego 
dostosowany do 
indywidualnych potrzeb 
danej jednostki.  

Design wnętrz placówek 
medycznych.  

Tworzenie protez, wkładek 
do uszu, substytutów układu 
kostnego z wykorzystaniem 
technik druku 3D.  

                                                                 
 

 
60 http://www.kabaq.io.  
61 AUGMENTED REALITY IN LOGISTICS. Changing the way we see logistics – a DHL perspective, publikacja dostępna pod adresem: 
http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/csi_augmented_reality_report_290414.pdf.  
62 Więcej pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=A24qB58svOg&feature=youtu.be.  
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Nowy obiecujący sektor Biosurowce i żywność dla 
świadomych konsumentów 

Wnętrza przyszłości Przemysł jutra Wyspecjalizowane procesy 
logistyczne 

Rozwój oparty na ICT Nowoczesne technologie 
medyczne 

osobistych potrzeb i 
preferencji63).  

pracy.  wnętrz (skracanie odległości 
dla procesów, zwiększanie 
ergonomii pracy).  

Internet rzeczy Wykorzystanie czujników 
monitorujących stan 
żywności (np. czujniki 
Waspmote monitorujące 
stan żywności w trakcie 
transportu65).  

Urządzenia z obszaru 
inteligentnego domu.  

Automatyka produkcyjna.  

Współczesna produkcja w 
coraz większym stopniu jest 
oparta na systemach 
sterujących, w tym 
wykorzystujących urządzenia 
z obszaru Internetu rzeczy 
(możliwość monitorowania, 
kontroli procesów w sposób 
zdalny).  

Wykorzystanie elementów 
Internetu rzeczy (czujniki, 
monitory stanu) w 
urządzeniach AGD (m.in. 
lodówkach, piekarnikach, 
itp.). 

Wykorzystanie różnego typu 
czujników monitorujących 
procesy produkcyjne oraz 
przepływ produktów 
(rozwinięcie wcześniejszych 
technologii opartych na 
RFID).  

Wykorzystanie czujników 
monitorujących hodowlę i 
rozwój roślin.  

Nowy obiecujący sektor 
stanowi podzbiór 
specjalizacji. 

Wykorzystanie różnego typu 
czujników monitorujących 
stan pacjentów.  

Rozwiązania z obszaru 
telemedycyny.  

 

Biotechnologia Produkcja żywności 
funkcjonalnej o 
ukierunkowanym działaniu, 
rozwijania naturalnych 
metod utrwalania żywności, 
zastępowania substancji  
z grupy „E” naturalnymi 
odpowiednikami, 
koncentracji składników 

Nie dotyczy.  Zastosowanie na skalę 
przemysłową produkcji 
stosowanej dotychczas w 
formie metod 
laboratoryjnych wymagać 
będzie rozwoju nowych 
maszyn, urządzeń i linii 
technologicznych.  

Zidentyfikowane obszary 
biotechnologii mogą tworzyć 
łańcuchy dostaw (np. 
wytwory działalności 
rolniczej powiązane 
przetwórstwem żywności i 
dostarczeniem do 
ostatecznego odbiorcy). 
Może to pociągać za sobą 
konieczność modyfikacji 

Rozwój biotechnologii 
nierozerwalnie związany jest 
z zastosowaniem technologii 
ICT (m.in. w zakresie 
obrazowania 
komputerowego czy też 
przetwarzania dużych ilości 
danych).  

Nowy obiecujący sektor 
stanowi podzbiór 
specjalizacji w zakresie 
produkcji leków i wyrobów 
farmaceutycznych.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
64 Mass customization:providing custom products and services with mass production efficiency, The journal of financial transformation, 2012.  
63 https://www.mixit.pl.  
65 http://www.libelium.com/wireless_sensor_networks_m2m_logistics_operations/. 
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Nowy obiecujący sektor Biosurowce i żywność dla 
świadomych konsumentów 

Wnętrza przyszłości Przemysł jutra Wyspecjalizowane procesy 
logistyczne 

Rozwój oparty na ICT Nowoczesne technologie 
medyczne 

bioaktywnych w żywności tradycyjnych łańcuchów 
dostaw aby zapewnić 
świeżość i efekty 
prozdrowotne produktów. 

Fotonika Zastosowanie czujników 
monitorujących produkcję 
żywności opartych na 
technologiach 
obrazowania66

 

.  

Projektowanie 
innowacyjnego oświetlenia 
opartych na technologii 
wykorzystania laserów, 
światłowodów (np. „diody 
laserowe”67).  

Czujniki monitorujące 
procesy produkcyjne oparte 
na technologiach 
obrazowania.  

Obrazowanie satelitarne i 
lotnicze na potrzeby 
projektowania procesów 
logistycznych.  

Wykorzystanie rozwiązań  
z zakresu fotoniki do 
zwiększania przepustowości 
sieci komputerowych.  

Wykorzystanie metod 
obrazowania (m.in. z 
wykorzystaniem laserów)  
w diagnostyce schorzeń oraz 
leczeniu.  

Wykorzystanie rozwiązań  
z zakresu fotoniki do 
produkcji urządzeń 
medycznych.  

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

                                                                 
 

 
66 https://www.photonics.com/a56080/Vision_sensors_to_be_applied_to_food_industry.  
67 https://www.azom.com/news.aspx?newsID=38951.  

https://www.photonics.com/a56080/Vision_sensors_to_be_applied_to_food_industry�
https://www.azom.com/news.aspx?newsID=38951�
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9. Aktualne przedsięwzięcia oraz plany Komisji Europejskiej dotyczące możliwości 
wsparcia dla KET, ICT oraz sektorów kreatywnych 

9.1. Aktualne przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dla KET 

Rozwój oraz wdrażanie w przemyśle kluczowych technologii napotyka na różnego rodzaju bariery i trudności. 
Należą do nich między innymi: wyjątkowa intensywność prac badawczo--rozwojowych niezbędnych do rozwoju 
technologii, kapitałochłonność produktów i usług powstających na podstawie tego rodzaju technologii oraz 
wysokie ryzyko w zakresie prowadzonych badań, prac rozwojowych i przedwdrożeniowych. Instytucje unijne, 
rozumiejąc potencjał kluczowych technologii wspomagających, a zarazem widząc w nich szanse na powrót 
wzrostu gospodarczego oraz wzrostu konkurencyjności Europy na światowym rynku, zaangażowały się w 
pomoc na rzecz przezwyciężenia barier hamujących ich rozwój. Wsparcie rozwoju zaawansowanych technologii 
i ich zastosowania w działalności przemysłowej to jeden z głównych priorytetów zintegrowanej polityki 
gospodarczej Unii Europejskiej. Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do rozwijania i zwiększenia 
produkcji przemysłowej opartej na tzw. Kluczowych Technologiach Wspomagających (KET). Środki finansowe 
na realizację założeń strategii zarezerwowano głównie w ramach programu Horyzont 2020 – programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 (The Framework Programme for 
Research and Innovation). Program stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji - flagowej inicjatywy strategii 
wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie. W ramach drugiego 
filaru programu, wyodrębniono działanie „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i 
przemysłowych” (tzw. program LEIT, „Leadership in Enabling and Industrial Technologies”). W odniesieniu do 
tego priorytetowego celu zaproponowano przyjęcie systemowego podejścia z celami strategicznymi i 
operacyjnymi dla każdej z sześciu KET. Obejmuje ono wsparcie zarówno dla badań dotyczących poszczególnych 
technologii, jak  
i multidyscyplinarnych, a co najważniejsze stanowi silnie zintegrowane podejście. W działaniu „Innowacje  
w MSP” przeznaczono wsparcie finansowe m.in. na wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, 
klastrami i innymi podmiotami zainteresowanymi innowacjami, które mają m.in. na celu eliminację „Doliny 
Śmierci”.  

Co istotne w obliczu zdiagnozowanego zapotrzebowania na instrumenty finansowe wspierające badania 
naukowe i innowacje, w Programie Horyzont 2020 uwzględniono oś „Dostęp do finansowania ryzyka” (Access 
to Risk Finance), w ramach której funkcjonują instrumenty finansowe InnovFin - EU Finance for Innovators. 
Wśród narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania przedsiębiorstwom i innym podmiotom prowadzącym 
działalność B+R znajdują się pożyczki, gwarancje, regwarancje oraz finansowanie kapitałowe. Pod wspólną 
nazwą InnovFin występuje szereg instrumentów szczegółowych:  

• InnovFin SME Guarantee zapewnia dostęp do finansowania dla innowacyjnych MSP oraz 
przedsiębiorstw poniżej 500 zatrudnionych, poszukujących kredytów bądź innych form finansowania 
dłużnego o wartości od 25 tys. do 7,5 mln euro. Środki udostępniają wybrani pośrednicy finansowi, 
korzystający z gwarancji bądź regwarancji udzielonych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).  

• InnovFin SME Venture Capital – to instrument kapitałowy, w ramach którego Europejski Fundusz 
Inwestycyjny oferuje finansowanie inwestorskie dla funduszy VC oraz funduszy aniołów biznesu. 
Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które mają trudności z rozpoczęciem działalności, bo nie 
zaczęły jeszcze generować przychodów ze sprzedaży swoich produktów lub usług. Obejmuje to firmy  
w fazie przed zalążkowej, zalążkowej i startupy. Obszarem zainteresowań są inwestycje w obszarze 
high-tech, life science i czystej energii.  

• InnovFin Large Projects, -mający na celu poprawę dostępu do finansowania innowacyjnych projektów 
realizowanych przed duże przedsiębiorstwa oraz podmioty niebędące przedsiębiorstwami: uczelnie, 
publiczne instytucje badawcze, PPP, specjalne projekty inwestycyjne itp. W ramach tego instrumentu 
dostępne są pożyczki i gwarancje Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości od 25 do 300 mln 
euro.  

• InnovFin MidCap Growth Finance – to analogiczny instrument przeznaczony dla przedsiębiorstw do 
3000 zatrudnionych, w tym MSP. W ramach instrumentu Europejski Bank Inwestycyjny oferuje 
pożyczki o wartości od 7,5 do 25 mln euro.  

• InnovFin MidCap Guarantee jest przeznaczony również dla innowacyjnych przedsiębiorstw do 3000 
zatrudnionych w dostępie do finansowania dłużnego o wartości od 1 do 50 mln euro. 
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• InnovFin Advisory w ramach którego oferowane są usługi doradcze usługi dla podmiotów realizujących 
duże, długoterminowe, złożone projekty innowacyjne, w zakresie przygotowania do ubiegania się  
o finansowanie bankowe lub inwestycyjne (bankability, investment readiness).  

• InnovFin Angels – dotyczący współfinansowania inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa do 500 
zatrudnionych, realizowanych przez aniołów biznesu, bądź fundusz funduszy (fund-offunds), 
zwiększający możliwości operacyjne funduszy Venture Capital inwestujących w innowacyjne 
przedsiębiorstwa .  

• Instrumenty dodatkowe w osi Access to Risk Finance programu Horyzont 2020 obejmują także 
uzupełniające instrumenty finansowe – specjalistyczne działania pilotażowe, których celem jest 
wsparcie dostępu do finansowania dla projektów z określonych dziedzin, tj.:  

InnovFin Energy Demo Projects - pożyczki i gwarancje dla podmiotów realizujących projekty 
demonstracyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, ogniw wodorowych i ogniw 
paliwowych;  

InnovFin Infectious Diseases - pożyczki dla podmiotów inwestujących w projekty badawczo-
rozwojowe służące opracowaniu innowacyjnych szczepionek, leków, urządzeń medycznych  
i diagnostycznych lub infrastruktury badawczej w zakresie chorób zakaźnych ; 

• InnovFin Technology Transfer Financing Facility, InnovFin TTFF pilot - wspiera inwestycje w zakresie 
transferu technologii, realizowane przez fundusze TT i spółki specjalnego przeznaczenia. Wsparcie 
przyjmie formę współinwestycji kapitałowych, pożyczek oraz finansowania typu mezzanine i dotyczy 
przede wszystkim projektów transferu technologii we wczesnych fazach rozwoju (proof-of-concept, 
rozwój oraz wczesne fazy komercjalizacji). 

W celu usunięcia przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienia widoczności i pomocy technicznej projektom 
inwestycyjnym, jak również w celu inteligentniejszemu wykorzystaniu nowych i istniejących zasobów 
finansowych na poziomie unijnym został opracowany Plan inwestycyjny dla Europy potocznie nazywany 
"Planem Junckera”68

• środki finansowe w wysokości co najmniej 315 mld EUR na inwestycje publiczne i prywatne – głównym 
narzędziem jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oferujący wsparcie  
w ramach dwóch „okien”: dla długoterminowych projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych oraz 
okno dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji. Według wstępnych założeń fundusz miał działać 
do połowy 2019 r. Obecnie planowane jest jego przedłużenie do końca 2020 r.; 

. Na Plan Inwestycyjny dla Europy składają się m.in. takie filary jak: 

• udostępnienie potencjalnym inwestorom informacji nt. przedsięwzięć inwestycyjnych z całej Europy,  
a także zapewnienie podmiotom publicznym i prywatnych dostępu do szerokiej gamy programów 
doradczych i pomocy technicznej świadczonych przez doświadczonych ekspertów Aby najlepiej 
wykorzystać nowe możliwości ewentualni beneficjenci mogą korzystać z:  
 

o Europejskiego portalu projektów inwestycyjnych – platformy współpracy dla inwestorów  
z całego świata i promotorów projektów z UE 

o Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) – udzielającego informacji  
o finansowaniu inwestycji. 

 

                                                                 
 

 
68 Plan Inwestycyjny dla Europy zakłada istotną rolę dla tzw. krajowych banków rozwoju. W Polsce takim bankiem jest Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 
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Programem skierowanym do firm działających w obszarach KET jest również Program ramowy na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for 
the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises).Główne cele programu to: 
 

• wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, 
oraz 

• krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP. 
 
Szereg możliwości wspierania przedsiębiorstw działających w dziedzinie KET poprzez udzielanie pomocy na 
badania, rozwój i innowacje (B+R+I), jak również inne rodzaje pomocy, takie jak pomoc na rzecz inwestycji  
z udziałem kapitału wysokiego ryzyka mają również same państwa członkowskie. 

 

9.2. Aktualne przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dla sektora ICT 

Wsparcie dla ICT, podobnie jak dla KET, przewidziane zostało w ramach programu Horyzont 2020. Opisane już 
powyżej działanie „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” (tzw. program 
LEIT, „Leadership in Enabling and Industrial Technologies”) ma na celu: „osiągnięcie wiodącej pozycji w zakresie 
technologii wspomagających i przemysłowych, dzięki specjalnemu wsparciu dla technologii ICT i KET, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla działań przekrojowych, aby uwzględnić skumulowane korzyści  
z połączenia kilku kluczowych technologii wspomagających”.  

 

9.3. Aktualne przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dla sektorów kreatywnych 

Branża kreatywna na świecie jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu, co nie zmienia faktu że 
branża ta boryka się z wieloma barierami. W zakresie realizacji projektów przedsiębiorstw z sektorów kultury  
i kreatywnych podstawową z nich jest utrudniony dostęp do finansowania, co jest wynikiem unikalnego 
charakteru realizowanych projektów, trudności w szacowaniu ryzyka oraz niestandardowy charakter 
oferowanych zabezpieczeń. Otwarcie się gospodarki na przemysły kreatywne wymaga przezwyciężenia 
obiektywnych trudności związanych z finansowaniem, kształceniem, umiejętnym wsparciem instytucjonalnym, 
ale i zmianą postrzegania branży.  

Znaczenie sektora kreatywnego, który ma szansę stać się jedną z lokomotyw konkurencyjności i wzrostu 
gospodarki dostrzega m.in. Komisja Europejska. Stara się ona chronić dziedzictwo kulturowe i różnorodność 
oferty kulturowej w poszczególnych krajach, a także wykorzystać sektor kultury i sektor kreatywny do 
tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego. Polityka UE pomaga stawić czoła wspólnym 
wyzwaniom takim jak cyfryzacja czy sposoby wspomagania innowacyjności w sektorze kultury. Polityka Komisji 
opiera się przede wszystkim na: 

• wspieraniu sektora audiowizualnego -Komisja działa na rzecz zwiększania umiejętności korzystania  
z mediów w Europie i wspiera dystrybucję europejskich utworów audiowizualnych. 

• wspieraniu sektor kultury i sektora kreatywnego - Komisja pomaga tym sektorom zoptymalizować ich 
potencjał gospodarczy przy pomocy takich działań jak udostępnienie finansowania, wspieranie sieci 
współpracy i gromadzenie informacji i podstaw do analiz. 

• wspieraniu sektora kultury - Komisja chroni dziedzictwo kulturowe Europy poprzez propagowanie 
współpracy i podejmowanie działań służących walce z nielegalnym handlem dobrami kultury. 

Komisja Europejska odpowiedzialna jest m.in. za wdrożenie programu Kreatywna Europa oraz podejmowanie 
decyzji odnośnie udzielenia wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Program „Kreatywna Europa” na rzecz 
sektorów kultury i kreatywnego. Kreatywna Europa to zaplanowany na lata 2014–2020 program Unii 
Europejskiej oferujący wsparcie finansowe projektom realizowanym przez sektor kultury, audiowizualny i 
kreatywny, opierającym się o współpracę europejską. Program czerpie z sukcesu oraz doświadczeń 
wyniesionych z realizacji programów Kultura i MEDIA. Oznacza większe możliwości rozwoju dla europejskiej 
kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. 

Celami programu są: 



 

107 
 

• promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, 
• strategiczne budowanie publiczności europejskiej, 
• podnoszenie konkurencyjności sektorów na poziomie międzynarodowym, 
• zwiększanie dostępności dzieł. 

Program składa się z 3 komponentów: 

• komponent Kultura – wspiera działania kulturalne, 
• komponent MEDIA – wspiera działania audiowizualne. Jego celem jest zwiększenie kompetencji 

europejskiego sektora audiowizualnego oraz ułatwienie rozpowszechniania europejskich dzieł 
audiowizualnych na arenie międzynarodowej, w tym poza UE. 

• część międzysektorowa – wspiera działania kulturalne realizowane w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury, prezydencji w Radzie UE, nagród przyznawanych przez Unię Europejską oraz Instrumentu 
Gwarancji Finansowych dla Sektorów Kultury i Kreatywnego69

Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR w okresie 7 lat program planuje wesprzeć finansowo: 

. 

• 250 000 artystów i profesjonalistów, umożliwiając im dotarcie do nowej, międzynarodowej widowni, 
• dystrybucję międzynarodową ponad 800 europejskich filmów, 
• działania ponad 2000 europejskich kin, dające możliwość zawiązania międzynarodowej współpracy czy 

poszerzenia repertuaru o najciekawsze europejskie tytuły, 
• wydanie i przetłumaczenie ponad 4500 książek i innych prac literackich, dając ich autorom szansę na 

zaistnienie na nowych rynkach wydawniczych, a czytelnikom na poznanie najbardziej wartościowych 
europejskich dzieł. 

 

Gwarancje instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa są udzielane bezpłatnie, a wsparcie UE  
w ramach instrumentu nie stanowi pomocy publicznej. 

Informacje nt. wsparcia w ramach programu Kreatywna Europa w Polsce oferują Creative Europe Desk Polska 
oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Biuro Creative Europe Desk 
Polska dostarcza informacji o Programie i współfinansowanych projektach w zakresie komponentów MEDIA  

                                                                 
 

 
69 Instrument ma zapewnić dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw  
z sektorów kultury i kreatywnych. Działa na podobnych zasadach, co gwarancje programów COSME, EaSI bądź InnovFin.  
W ramach CCS GF Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) oferuje bezpłatne gwarancje i regwarancje dla pośredników 
finansowych – banków i innych instytucji, oferującym finansowanie zwrotne dla podmiotów z sektorów kultury i 
kreatywnych. W zamian za przejęcie części ryzyka przez EFI, pośrednicy zobowiązują się do ułatwienia przedsiębiorcom 
dostępu do finansowania, np. przez redukcję wymogów dotyczących zabezpieczeń, wkładu własnego, historii kredytowej 
itp. Korzyścią dla przedsiębiorców może być także zwiększenie kwot i wydłużenie okresu finansowania, bądź też zgoda 
pośrednika na sfinansowanie nietypowego lub bardziej ryzykownego projektu. Z finansowania objętego gwarancją mogą 
skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz tzw. „małe przedsiębiorstwa publiczne” (przedsiębiorstwa z udziałem 
organów publicznych powyżej 25%, pod innymi względami spełniające definicję MŚP), które prowadzą działalność w 
sektorach kultury lub kreatywnych, planują taką działalność bądź też w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku 
o finansowanie realizowały projekty z zakresu CCS. Klasyfikacja działalności do sektorów kultury i kreatywnych następuje 
według katalogu czterocyfrowych kodów NACE (równoważnych z podklasami PKD). 
Maksymalna wartość finansowania dla przedsiębiorcy, jakie może zostać objęte gwarancją w ramach instrumentu, to 2 mln 
euro. Finansowanie może być wykorzystane na: 
• nabycie składników majątku (materialnych i niematerialnych), 
• kapitał obrotowy (np. gap financing, linie kredytowe itp.), 
• przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

W programie Kreatywna Europa dostępne jest także bezpłatne wsparcie doradcze (capacity building) dla pośredników 
finansowych CCS GF. 

http://kreatywna-europa.eu/�
http://kreatywna-europa.eu/�
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i Kultura oraz promuje działania realizowane przez polskich beneficjentów. KPK IF wspiera instytucje finansowe, 
zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE, oraz ułatwia 
przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej.  
W zakresie programu Kreatywna Europa, Punkt oferuje szczegółowe informacje nt. instrumentu 
gwarancyjnego, obejmujące m.in. kryteria kwalifikowalności, procedury aplikowania oraz warunki współpracy z 
instytucjami europejskimi. 

W zakresie wsparcia sektorów kreatywnych warto w tym miejscu wspomnieć również o programie Interreg CE. 
Jest to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. 
Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania 
inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne m.in. w obszarze kultury. Zakres 
tematyczny trzeciego naboru wniosków (21 września 2017 – 25 stycznia 2018) obejmuje Priorytet 3: 
Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego, działanie 
3.2. Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego. Przy czym co 
ważne wspierane będą tylko działania dotyczące: przemysłów kultury i kreatywnych.  

Szeroko rozumiany sektor kreatywny ma stać się jedną z lokomotyw konkurencyjności i wzrostu polskiej 
gospodarki, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wyznaczającej priorytety polityki Państwa Polskiego 
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Jednym z tzw. projektów strategicznych ujętych ww. Strategii 
jest „Pakiet dla przemysłów kreatywnych”. Obejmuje on szereg mechanizmów mających na celu zniesienie 
barier rozwojowych oraz wsparcie rozwoju polskich branż kreatywnych70

Jednym z kluczowych elementów Pakietu jest wprowadzony w 2016 r. program dotacyjny „Rozwój Sektorów 
Kreatywnych”. Program ten skierowany jest do wszystkich branż kreatywnych, lecz priorytetowo wskazane 
zostały gry wideo, muzyka, design oraz nowe media. W jego ramach MKiDN wspiera następujące typy działań: 

. Ukierunkowany jest na wsparcie 
innowacyjnych produktów sektorów kultury i kreatywnych. Proponowane działania obejmują m.in. 
wprowadzenie zachęt dla realizacji produkcji audiowizualnych w Polsce, wprowadzenie wakacji podatkowych 
dla firm z sektora kreatywnego, ustanowienie tzw. szybkiej ścieżki podatkowej dla międzynarodowych 
produkcji  
z segmentu audiowizualnego. Ponadto Pakiet ma umożliwić budowanie przewagi konkurencyjnej w sektorze  
i przeciwdziałać odpływowi kapitału kreatywnego. 

• działania edukacyjne, w tym w szczególności interdyscyplinarne; 

• eksport polskich branż kreatywnych; 

• wsparcie rozwoju produktu - prototypy; 

• tworzenie i/lub rozwój sieci i platform współpracy; 

• badania i analizy przemysłów kultury i kreatywnych. 

 

9.4. Plany Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia dla KET, ICT oraz sektorów kreatywnych 

W zakresie planowanych przedsięwzięć Komisja Europejska ogłosiła programy pracy w obszarach 
tematycznych unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–
2020. Jak już wspomniano wsparcie dla ICT, podobnie jak dla KET, przewidziane zostało w ramach tego 
właśnie programu. W ciągu najbliższych trzech lat będzie dążyć się do uzyskania większego wpływu 

                                                                 
 

 
70 http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl. 
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finansowania  
w dziedzinie badań, koncentrując się na mniejszej liczbie kluczowych tematów, które z kolei otrzymają 
większy budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji. W programie prac 
na lata 2018–2020 znajduje się: 

• Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość

• 
: 3,3 mld euro 

Gospodarka o obiegu zamkniętym

• 
: 1 mld euro 

Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 

• 
1,7 mld euro 

Unia bezpieczeństwa

• 
: 1 mld euro 

Migracja
 

: 200 mln euro 

KE zdecydowała również, że 2,2 mld euro trafi na projekty energetyczne: odnawialne źródła energii, 
energooszczędne budynki, rozwiązania w zakresie elektromobilności i magazynowania energii elektrycznej,  
w tym 200 mln euro na wsparcie rozwoju i produkcji w Europie nowej generacji baterii elektrycznych. 

Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować przełomowe innowacje, które trafiają na 
rynek. Istotną nowością ma być uruchomienie pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji, która ma udzielać 
wsparcia naukowcom, przedsiębiorcom i MŚP chcącym realizować swoje innowacyjne projekty. Centralną 
część tego pilotażowego projektu stanowić ma Instrument MŚP i Fast Track to Innovation (FTI). Ta 
transformacja ma spowodować, że Instrument MŚP EIC wejdzie na wyższy poziom i obejmie swoim 
zasięgiem większą liczbę podmiotów. W budżecie instrumentu jest około 1,6 mld euro na wsparcie około  
4 tys. innowacyjnych MŚP. Przeprojektowanie Instrumentu MŚP poprawi zarówno jego dostępność, jak  
i doskonałość procesu selekcji. Zmiany zawierają: 

• od roku 2018 nie będzie już obszarów tematycznych. Instrument MŚP będzie całkowicie inicjatywą 
oddolną. To sam przedsiębiorca zdefiniuje temat, w ramach którego składać będzie wniosek. 

• dofinansowanie projektów możliwe będzie wyłącznie w wysokości 70% (brak możliwości finansowania  
w wysokości 100%). 

• prostsze formularze zgłoszeniowe do I i II Fazy – proces składania wniosków teraz łatwiejszy dzięki 
zupełnie nowym formularzom, które mają uproszczoną strukturę i treść oraz język bardziej 
zorientowany na biznes.  

• W II Fazie Instrumentu MŚP próg punktowy wzrasta z 12 do 13 punktów na 15 możliwych do zdobycia. 
Wszystkie firmy, które przekroczą wymagany próg punktowy zostaną zaproszone do Brukseli na panel, 
na którym zaprezentują swój projekt. 

• Więcej inwestorów w roli ekspertów oceniających – pozwoli to na lepszy przeglądu rynku i ocenę 
związanych z inwestycjami elementów propozycji. 

Częścią pilotażowego europejskiego programu innowacji stała się również Fast Track to Innovation (FTI). EIC 
FTI to w pełni oddolny instrument w programie Horyzont 2020 promujący zbliżające się do rynku działania 
innowacyjne. Jest on otwarty dla wszystkich typów uczestników i ma na celu skrócenie czasu od pomysłu do 
wprowadzenia na rynek oraz zwiększenie udziału w programie Horyzont 2020 przemysłu, MŚP i jednostek 
naukowych71

 
. 

W latach 2018–2020 Komisja przeznaczy 2,7 mld euro z programu Horyzont 2020 na wsparcie innowacji 
wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą wygenerować wysokie zyski i stworzyć rynki przyszłości. Ponadto 
aby stymulować powstawanie przełomowych rozwiązań technologicznych dotyczących problemów, z jakimi 

                                                                 
 

 
71 https://www.kpk.gov.pl/?p=40403. 



 

110 
 

mierzą się obywatele UE, w większym stopniu wykorzystywane będą nagrody z serii „podejmij wyzwanie” 
programu Horyzont 2020.  

Program stanowi krok naprzód we wspieraniu otwartej nauki poprzez odejście od publikacji wyników badań 
w publikacjach naukowych na rzecz dzielenia się wiedzą na wcześniejszych etapach badań. Na wsparcie 
otwartej nauki przeznaczona zostanie kwota 2 mld euro, a na europejską chmurę dla otwartej nauki

Plany Komisji Europejskiej odnośnie sektora kreatywnego i programu Kreatywna Europa obejmują oparcie 
wdrażania Programu na śródokresowej ocenie, która będzie uwzględniać opinie zainteresowanych stron na 
temat wyzwań stojących przed sektorami kultury i branży twórczej. 

, 
europejską infrastrukturę danych i obliczenia o wysokiej wydajności – 600 mln euro. 

Komisja Europejska będzie kontynuować rozmowy ze wszystkim zainteresowanymi stronami, aby ustalić, w jaki 
sposób program Kreatywna Europa – komponent Media może efektywnie adresować te cele, zarówno w 
ramach obecnego planu, jak i po roku 2020. 

Na budowanie kooperacji w roku 2018 przeznaczonych zostanie 40 milionów euro. Większa uwaga zostanie 
zwrócona na małe projekty dotyczące współpracy, na które to działania zostanie przeznaczonych ok. 38 – 40 % 
budżetu czyli do 60 milionów.  

Przez cały 2018r. Komisja i państwa członkowskie będą realizować działania i inicjatywy w ramach 
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. W ciągu najbliższych dwóch lat mogą zostać uruchomione 
następujące inicjatywy (w odniesieniu do pomysłów wymagających dostępu do finansowania unijnego po 2020 
r. ostateczne decyzje zostaną podjęte w kontekście przyszłych rozmów na temat unijnych finansów i 
wieloletnich ram finansowych na następne lata): 

• w 2018 r. projekt “Music Moves Europe”, na który przeznaczono 1,5 mln EUR w celu zwiększenia 
obiegu europejskich treści muzycznych oraz wspierania nowych talentów w Europie.  

• Strategia #Digital4Culture na potrzeby wykorzystania potencjału cyfrowego, aby wzmocnić 
gospodarcze i społeczne oddziaływanie kultury to m.in.: 

o zapewnienie szerokiego i bardziej demokratycznego dostępu do kultury za pomocą narzędzi 
cyfrowych;  

o wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w celu zwiększenia atrakcyjności dziedzictwa 
kulturowego (np. lepsze zarządzanie zbiorami dzieł artystycznych online, łatwo dostępne 
silniki wyszukiwania filmów).  

o nagroda #Digital4Culture dla różnych kategorii podmiotów, które dowiodły swej wybitnej 
zdolności w zakresie kreacji kulturalnej i artystycznej przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. 

• Zwiększenie o połowę budżetu systemu poręczeń dla sektora kultury i sektora kreatywnego (2018-
2020: 60 mln EUR) 

Uruchomienie do 2020 r. strategii #Digital4Culture pozwoliłoby na połączenie kultury i technologii cyfrowej 
i wykorzystania potencjału cyfrowego do wzmocnienia pozytywnego wpływu kultury na gospodarkę 
i społeczeństwo oraz przekształcenie i wzmocnienie europejskiej agendy kultury do 2025 r., zgodnie 
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z traktatową zasadą uwzględniania problematyki kultury, w celu promowania wymiaru kulturowego Unii, ze 
szczególnym naciskiem na tożsamość kulturową rozwijaną w oparciu o kulturę i wartości72

Jako możliwe inicjatywy w perspektywie 2025r. wskazuje się: 

; 

• aktualizację europejskiej agendy kultury, aby promowała ona kulturę i różnorodność kulturową we 
wszystkich politykach UE.  

• sporządzenie długoterminowego unijnego planu działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, aby 
uwypuklić rolę europejskiego dziedzictwa kulturowego i pielęgnować wspólne poczucie historii  
i tożsamości, zapewnić wsparcie finansowe na rzecz zachowania europejskiego dziedzictwa 
kulturowego - w tym cyfryzacji najważniejszych i zagrożonych obiektów dziedzictwa kulturowego w 
Europie - oraz promować miejsca pracy związane bezpośrednio lub pośrednio z dziedzictwem 
kulturowym.  

• dzięki nowemu unijnemu programowi finansowania można by promować unijne wartości, wspierać 
europejski sektor kultury i sektor kreatywny oraz wzmacniać dyplomację kulturalną UE, w 
szczególności poprzez komponenty przeznaczone na współpracę kulturalną we wszystkich 
zewnętrznych instrumentach, obejmując nim kraje podlegające procesowi rozszerzenia, partnerów 
strategicznych  
i kraje rozwijające się.  

• wykorzystanie sukcesu programu MEDIA – trwającego już 25 lat - aby wspierać europejski sektor 
audiowizualny w ramach nowego programu. Program mógłby obejmować również nowe sektory: 
muzyczny, literacki, gier wideo czy architektury73

W zakresie sektora kreatywnego uwagę zwraca również wydanie przez Komisję Europejską Europejskiego Planu 
Animacji (European Animation Plan) mającego na celu wykorzystania potencjału, wsparcie i rozwój sektor 
animacji. Plan animacji bada, w jaki sposób sektor może uprościć i zidentyfikować wyzwania, z którymi się 
boryka. Plan ten określa trzy cele na najbliższe pięć lat, w szczególności: wspieranie globalnego zasięgu animacji 
UE; uczynienie z Europy atrakcyjnego miejsca pracy dla europejskich talentów i talentów z zagranicy, a także 
ułatwienie dostępu do środków finansowych. Europejski Plan Animacji koncentruje się na trzech celach: 

 

• wzmocnieniu światowego zasięgu animacji europejskiej, 
• uatrakcyjnieniu europejskiego rynku animacyjnego dla profesjonalistów z całego świata, 
• ułatwianiu dostępu do finansowania dla produkcji animowanych. 

                                                                 
 

 
72 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN. 
73 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-culture_pl.pdf. 
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10. Rekomendacje zmian do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-
2020 w zakresie identyfikacji obszarów inteligentnych specjalizacji oraz wizji ich 
rozwoju 

Poniżej w formie tabelarycznej zawarto rekomendacje, które stanowią rezultat przeprowadzonych badań 
(analiza danych zastanych, wywiady indywidualne, panel ekspertów) oraz zostały uzupełnione wnioskami 
ekspertów. Zostały uwzględnione również dobre praktyki znane zespołowi autorów, które zostały przyjęte  
w innych regionach kraju oraz ich rezultat znalazł potwierdzenie z punktu widzenia kryteriów trafności  
i efektywności.  

Proponowane rekomendacje zostały podzielone na dwie części:  

1. Rekomendacje odnoszące się wprost do zidentyfikowanych obiecujących sektorów gospodarki oraz 
sposobu ich ujęcia w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020.  

2. Rekomendacje dotyczące rozszerzenia metodologii monitorowania inteligentnych specjalizacji 
Wielkopolski o dodatkowe metody i badania. Dobór tych elementów został podyktowany wieloletnim 
doświadczeniem zespołu ekspertów w zakresie wdrażania systemów monitorowania RSI w różnych 
regionach kraju. Wybrane zostały te elementy, które zyskiwały z jednej strony powszechną akceptację 
różnego typu interesariuszy w danym regionie, a z drugiej ich wdrożenie okazało się trafne, efektywne  
i w sposób istotny pogłębiający uzyskiwane wyniki. Ponadto zakres niektórych z proponowanych 
metod i badań dostosowano do specyfiki Wielkopolski, tak aby z jednej strony ewentualnie zmniejszyć 
kosztochłonność ich zastosowania, a z drugiej wypełnić pewne zaobserwowane luki informacyjne  
w ramach niniejszej analizy (przykładowo zdaniem zespołu ekspertów wysoce uzasadnione jest 
zbadanie występujących sieci wartości w obrębie biotechnologii, aby w sposób ukierunkowany 
zapewnić wsparcie tego sektora – inwestując w ewentualnie zidentyfikowane wąskie gardła sektora 
lub też jego elementy, gdzie wartość jest tworzona poza regionem). Należy jednak podkreślić, że 
zastosowanie tych metod i przeprowadzenie dodatkowych badań powinno mieć charakter opcjonalny 
i uzupełniający  
w stosunku do już funkcjonującego systemu monitorowania wdrażania oraz ewaluacji strategii.  

 

Tabela 13. Rekomendacje dotyczące zidentyfikowanych obiecujących sektorów gospodarki oraz ich ujęcia  
w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020.  

Rekomendowana 
zmiana 

Opis i uzasadnienie 

Wpisanie nowych 
obiecujących sektorów 
do strategii 

Jakiekolwiek zmiany w zakresie zapisów Regionalnej Strategii Innowacji są elementem 
pewnego procesu, który powinien obejmować sformułowanie stosownych zmian  
w dokumencie, przeprowadzenie konsultacji społecznych, pozytywne zaopiniowanie 
przez stosowne gremia oraz na końcu zatwierdzenie stosownej uchwały przez Zarząd 
Województwa. Z tego względu zmiany strategii dokonywane są z reguły stosunkowo 
rzadko i obejmują najczęściej duże pakiety zmian. W przypadku podjęcia inicjatywy 
mającej na celu zastosowanie zmian, rekomenduje się aktualizację diagnozy 
innowacyjności i konkurencyjności regionu (aktualizację wykorzystanych danych oraz 
rozszerzenie diagnozy o nowe zidentyfikowane sektory).  

Najważniejszy obszar zmian, to ewentualny sposób ujęcia zidentyfikowanych 
obiecujących sektorów gospodarki do strategii. Najbardziej uzasadnionym podejściem 
w opinii autorów byłoby rozszerzenie listy inteligentnych specjalizacji. Biorąc jednak 
pod uwagę charakter zidentyfikowanych sektorów, rozważyć można wpisanie fotoniki 
jako nowej specjalizacji.  

Pozostałe sektory w mniejszym lub większym zakresie wpisują się w zakres 
dotychczasowych specjalizacji, które należałoby odpowiednio rozszerzyć:  

1. Biotechnologię w różnych ujęciach wyszczególnić w części: Biosurowce  
i żywność dla świadomych konsumentów. 
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Rekomendowana 
zmiana 

Opis i uzasadnienie 

2. Rozszerzoną rzeczywistość, personalizację i kastomizację ująć na styku 
specjalizacji Wnętrza przyszłości oraz Rozwój oparty na ICT 

3. Internet rzeczy oraz tworzenie usług typu B2B dopisać do specjalizacji Rozwój 
oparty na ICT.  

4. Fotonikę ująć na styku specjalizacji Rozwój oparty na ICT oraz Nowoczesne 
technologie medyczne.  

Wyodrębnienie 
priorytetowych 
obszarów wsparcia  
w ramach dotychczas 
przyjętych specjalizacji 
oraz obszarów objętych 
niniejszym badaniem 

Ideą wdrażania inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym jest 
ukierunkowanie wsparcia na te sektory gospodarki, które mogą w efekcie przynieść 
najlepsze rezultaty społeczno-gospodarcze. W tym zakresie Regionalne Strategie 
Innowacji pozostają w ścisłym związku z programami wsparcia finansowego 
przedsięwzięć, w szczególności na poziomie regionów (RPO). Zasadniczo wszystkie 
przedsięwzięcia współfinansowane z EFRR w ramach celu tematycznego 1 (Wspieranie 
badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety 
inwestycyjne) powinny wpisywać się w przyjęte inteligentne specjalizacje. Ponadto 
przedsięwzięcia wpisujące się w inteligentne specjalizacje w ramach celu 
tematycznego 3 (Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw), 
powinny mieć charakter priorytetowy.  

Tymczasem praktyka wielu regionów w kraju w zakresie wdrażania działań  
w perspektywie 2014-2020 pokazuje szereg niedoskonałości tego systemu. Z jednej 
strony przyjęte inteligentne specjalizacje na poziomie regionów cechuje najczęściej 
bardzo duży poziom ogólności. Z drugiej strony wnioskodawcy bardzo umiejętnie 
potrafią zmodyfikować zakres projektu, tak aby wpisywał się przynajmniej w jedną  
z inteligentnych specjalizacji danego regionu. Sprawia to, że praktycznie wszystkie 
projekty składane w ramach konkursów, wpisują się w jedną ze specjalizacji. Budzi to 
wątpliwości w kontekście podstawowych założeń związanych w wdrażaniem 
inteligentnych specjalizacji oraz ukierunkowaniem ograniczonego strumienia środków 
z EFRR na najbardziej pożądane przedsięwzięcia.  

Z tego względu proponuje się wyodrębnienie priorytetowych obszarów wsparcia, 
które będą znacznie węziej definiowane niż same IS (z uwzględnieniem klasyfikacji 
PKD lub dyscyplin nauki). Wpisanie się w jeden z priorytetowych obszarów wsparcia 
przez wnioskowane projekty powinno mieć charakter fakultatywny, ale wiązać się z 
istotną premią punktową (na poziomie 10-20% wszystkich możliwych do pozyskania 
punktów). Niniejszy raport wskazuje pewne priorytetowe obszary wsparcia (m.in. 
design, gry komputerowe, rozszerzona rzeczywistość, Internet rzeczy). Niemniej 
jednak proponuje się, aby lista priorytetowych obszarów wsparcia miała charakter 
zmienny w czasie. Jej przyjęcie może być efektem prac tzw. grup roboczych forum 
(GFR) wskazanych w RSI WLKP dla poszczególnych specjalizacji, o czym traktuje 
kolejna z rekomendacji.  

 

Tabela 14. Rekomendacje dotyczące dodatkowych badań oraz metod w zakresie monitorowania inteligentnych 
specjalizacji w Wielkopolsce.  

Rekomendowana 
zmiana 

Opis i uzasadnienie 

Realizację dodatkowych 
badań pogłębiających 
wiedzę nt. pozycji 
konkurencyjnej regionu 

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 zakłada realizację 
badań dodatkowych, wskazujących na zmiany w zakresie pozycji konkurencyjnej 
regionu, potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw, sytuacji i oferty innych aktorów 
regionu oraz nowych trendów i wyzwań mogących wpływać na innowacyjność 
Wielkopolski. 
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W odniesieniu do tego punktu rekomenduje się realizację następujących 
dodatkowych badań:  

1. Badanie w zakresie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności  
w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami województwa wielkopolskiego 

Celem głównym badania będzie ewaluacja istniejących procesów współpracy  
w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności w powiązaniu z inteligentnymi 
specjalizacjami województwa wielkopolskiego.  

Celem uzupełniającym będzie sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie 
wdrażania programów wsparcia innowacji i innowacyjności (m.in. w obrębie działań  
w I osi priorytetowej WRPO). 

Obszary badawcze  

1. Rozwój form współpracy w relacjach biznes – nauka – otoczenie: 
a) modele współpracy nauki z biznesem w celu komercjalizacji 

wyników badań i transferu technologii oraz realizacji wspólnych 
interdyscyplinarnych badań na rzecz rozwoju innowacji;  

b) poziom konkurencyjności sektora nauki w wymiarze krajowym  
i europejskim z punktu widzenia rozwoju innowacji; 

c) współpraca nauki z przemysłem – aktywność przedsiębiorców i 
nauki w tym obszarze, poziom i ocena współpracy oraz kluczowe 
czynniki wpływające na sukces;  

d) zapotrzebowanie i popyt na nowe technologie i innowacje ze strony 
przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego. 

2. Wzrost aktywności małych i średnich podmiotów gospodarczych w sieciach 
kooperacji z najbardziej innowacyjnymi firmami krajowymi i zagranicznymi:  

a) możliwe kierunki kooperacji sieciowej małych i średnich podmiotów 
gospodarczych z najbardziej innowacyjnymi firmami w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym; 

b) analiza dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania tego rodzaju 
sieci kooperacji i zarządzania nimi w Polsce i za granicą; 

c) modelowe innowacyjne projekty, realizowane przez instytucje 
otoczenia biznesu (w szczególności parki technologiczne, centra 
transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości,  
a także jednostki samorządu terytorialnego, o ile występują w roli 
analogicznej do instytucji otoczenia biznesu). 

3. Rozwój struktur sieciowych (w tym klastrów i grup producenckich):  
a) instrumenty i mechanizmy inicjujące współpracę sieciową i jej 

rozwój;  
b) determinanty zrównoważonego rozwoju sieci;  
c) dobre praktyki w zakresie konsolidacji i utrwalania powiązań 

kooperacyjnych; 
d) źródła przewagi konkurencyjnej firm zrzeszonych w klastrach  

i grupach producenckich; 
e) wielowymiarowa analiza zmian zachodzących w klastrach i grupach 

producenckich; 
f) potencjał rozwoju struktur sieciowych. 

4. Analiza badań naukowych odpowiadających potrzebom przedsiębiorców oraz 
przyczyniających się do współpracy i rozwoju powiązań sieciowych w 
regionie:  

a) zapotrzebowanie na określone badania i technologie ze strony 
przedsiębiorstw; 

b) inwentaryzacja infrastruktury naukowo-badawczej, możliwości  
i strategie jej wykorzystania w rozwoju innowacji i innowacyjności 
firm regionu w kontekście inteligentnej specjalizacji regionu; 
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c) wpływ dyfuzji wiedzy na innowacyjność przedsiębiorstw. 
5. Sformułowanie wniosków i rekomendacji w zakresie działań mających na celu 

wsparcie rozwoju innowacyjnego regionu, w podziale na wskazane obszary 
badawcze.  

2. Badanie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw i wpływu na rozwój ich 
innowacyjności w obrębie inteligentnych specjalizacji województwa 
wielkopolskiego 

Celem głównym badania będzie ewaluacja istniejących procesów internacjonalizacji 
jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz klastrów, na rzecz wzrostu roli 
województwa wielkopolskiego na arenie międzynarodowej.  

Celem uzupełniającym będzie sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie 
programów wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw.  

Obszary badawcze  

1. Aktywność jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz klastrów regionu na 
arenie międzynarodowej:  

a) znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla 
wyników regionu; 

b) kształtowanie się PR-owego wymiaru umiędzynarodowienia 
jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz klastrów województwa 
wielkopolskiego; 

c) diagnoza i efektywność działań na poziomie lokalnym w zakresie 
zwiększania aktywności jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz 
klastrów na arenie międzynarodowej.  

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z sektorów wysokich technologii oraz 
ośrodki badawczo-rozwojowe zakładane przez inwestorów zagranicznych:  

a) analiza firm z udziałem kapitału zagranicznego i ich zaawansowania 
technologicznego w zakresie transferu wiedzy i wpływu na poziom 
innowacyjności regionu; 

b) trendy inwestycyjne w sektorach wysokich technologii; 
c) oferta inwestycyjna i potencjał gospodarczy województwa 

wielkopolskiego w zakresie przyciągania BIZ z sektorów wysokich 
technologii. 

3. Międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe realizowane w regionie:  
a) międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe w procesie 

umiędzynarodowienia przedsiębiorstw; 
b) współpraca uniwersytecka wspierająca rozwój regionu; 
c) międzynarodowa współpraca badawcza i jej wpływ na 

innowacyjność regionu, w tym przedsiębiorstw; 
d) uwarunkowania i mechanizmy wspierające zaangażowanie 

podmiotów w międzynarodowe projekty badawcze. 
4. Marketing regionu jako regionu innowacyjnego na arenie międzynarodowej:  

a) skuteczności i efektywność planowania strategicznego dotyczącego 
pozyskiwania inwestorów zagranicznych z sektorów wysokich 
technologii; 

b) efektywność nośników i narzędzi promocji stosowanych w promocji 
regionu jako regionu innowacyjnego; 

c) rynki i sektory priorytetowe dla promocji regionu; 
d) analiza stanu obecnego, potrzeb i oczekiwań w zakresie marketingu 

regionu jako regionu innowacyjnego na arenie międzynarodowej. 
5. Sformułowanie wniosków i rekomendacji w zakresie działań mających na celu 

wsparcie rozwoju regionu na arenie międzynarodowej, w podziale na 
wskazane obszary badawcze.  
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3. Badanie w zakresie występujących łańcuchów wartości i sieci współpracy  
w zakresie biotechnologii  

Celem głównym badania będzie identyfikacja kluczowych łańcuchów tworzenia 
wartości w zakresie zastosowania biotechnologii w województwie wielkopolskim. 
Uzasadnione to jest działaniem licznych zespołów badawczych oraz przedsiębiorstw, 
wykorzystujących biotechnologię w różnych obszarach zastosowań. Niektóre z nich 
mogą tworzyć pewne łańcuchy wartości (np. w obrębie produkcji rolniczej  
i przetwórstwa spożywczego).  

Obszary badawcze  

1. Identyfikacja najważniejszych łańcuchów wartości i sieci współpracy 
występujących w obszarach związanych z biotechnologią woj. 
wielkopolskiego. 

2. Analiza jakościowa wybranych łańcuchów wartości, zawierająca rodzaje  
i liczbę organizacji, pełnione role, występujące tzw. transakcje o charakterze 
materialnym i niematerialnym, obszary tworzenia wartości. 

3. Analiza SWOT wybranych łańcuchów wartości (w tym identyfikacja tzw. 
wąskich gardeł w zakresie tworzenia wartości). 

4. Uogólnienie wniosków ze studiów.  
5. Identyfikacja wspólnych obszarów tworzenia wartości z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu.  
6. Identyfikacja obszarów, w których wartość jest tworzona poza terenem woj. 

wielkopolskiego.  
7. Identyfikacja obszarów w występujących łańcuchach wartości, wymagających 

szczególnego wsparcia publicznego, w celu zwiększenia potencjału 
konkurencyjnego. 

8. Sformułowanie wniosków i rekomendacji w ramach analizy przepływów 
międzygałęziowych oraz w zakresie działań mających na celu zwiększenie 
efektywności funkcjonowania kluczowych łańcuchów wartości w obrębie 
inteligentnych specjalizacji woj. wielkopolskiego. 

 

4. Badanie w zakresie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych, 
sprzyjających pobudzaniu kreatywności i kooperacji w obrębie zidentyfikowanych 
obiecujących sektorów 

Celem głównym badania będzie ewaluacja postaw proinnowacyjnych oraz 
proprzedsiębiorczych w obrębie zidentyfikowanych obiecujących sektorów. 

Celem uzupełniającym będzie sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie 
wdrażania programów wsparcia innowacji i innowacyjności (m.in. w obrębie działań  
w I osi priorytetowej WRPO). 

Obszary badawcze  

1. Promocja postaw przedsiębiorczych związanych z innowacyjnością oraz 
wspieranie inicjatyw promujących dobre praktyki firm i instytucji,  
w efektywnym wykorzystaniu instrumentów wspierania innowacji:  

a) nowe kierunki wsparcia postaw przedsiębiorczych związanych  
z innowacyjnością; 

b) tempo zmian innowacyjności. 
2. Aktywność samorządu regionalnego w budowie sieci promocji woj. 

wielkopolskiego jako regionu innowacyjnego:  
a) kształtowanie wizerunku woj. wielkopolskiego opartego na 

elementach jego tożsamości; 
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b) identyfikacja światowych osiągnięć regionu; 
c) ocena efektywności funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za 

promocję woj. wielkopolskiego; 
d) uwarunkowania marketingowych działań jednostek samorządu  

w relacjach z ośrodkami innowacji. 
3. Bariery i perspektywy działalności innowacyjnej pod kątem czynników 

utrudniających wprowadzanie innowacji w zidentyfikowanych sektorach.  
4. Wspieranie budowania zaufania społecznego i kapitału społecznego wśród 

podmiotów gospodarki woj. wielkopolskiego:  
a) analiza partycypacji i wzrostu aktywności społecznej podmiotów 

gospodarki woj. wielkopolskiego; 
b) analiza spójności mechanizmów wsparcia i instrumentów budowy 

zaufania społecznego; 
c) wpływ kapitału społecznego na rozwój woj. wielkopolskiego; 
d) zaufanie społeczne w zarządzaniu rozwojem lokalnym. 

5. Postawy oraz inicjatywy sprzyjające inicjowaniu i wdrażaniu innowacji 
społecznych w regionie:  

a) podmiotowe uwarunkowania innowacyjności społecznej; 
b) bariery i szanse w rozwoju innowacyjności społecznej na poziomie 

regionu; 
c) analiza i ocena działań realizowanych w województwie 

wielkopolskiego z zakresu innowacji społecznych; 
d) analiza dobrych praktyk z zakresu inicjowania i wdrażania innowacji 

społecznych; 
e) promowanie i realizowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu  

i ekonomii społecznej w odniesieniu do sfery aktywności 
gospodarczej i administracji publicznej woj. wielkopolskiego; 

f) innowacje społeczne w kontekście nowych rozwiązań z zakresu 
aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie oraz tworzenia  
i realizacji polityk publicznych. 

g) Sformułowanie wniosków i rekomendacji w zakresie działań 
mających na celu wsparcie rozwoju postaw proinnowacyjnych oraz 
pro przedsiębiorczych, w podziale na wskazane obszary badawcze. 

Uszczegółowienie 
sposobu prowadzenia 
diagnozy regionu  
w oparciu o wybrany 
zestaw wskaźników 

Do analizy specjalizacji gospodarczej w zakresie innowacyjności i konkurencyjności 
przyjęto zestaw kluczowych wskaźników rozwojowych przedsiębiorstw: 

• Wzrost zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 lat. 
• Wzrost przychodów ze sprzedaży w ciągu ostatnich 3 lat. 
• Działalność na rynkach międzynarodowych. 
• Wprowadzenie innowacji nowych dla rynku w ciągu ostatnich 3 lat. 
• Ponoszenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową w ciągu ostatnich 

3 lat. 

Ponoszenie nakładów na działalność innowacyjną w ciągu ostatnich 3 lat.W ramach 
badania każdorazowo wyłaniano 10 branż, w których odpowiedzi na powyższe pytania 
były procentowo najwyższe. Branże zostały określone na poziomie działów klasyfikacji 
PKD, co wydaje się być zbyt ogólnym podejściem aby móc identyfikować 
perspektywiczne obszary wsparcia. W przypadku ponowienia diagnozy regionu, 
rekomenduje się wykorzystanie rozszerzonego zestawu wskaźników,  
o znacznie większym poziomie szczegółowości klasyfikacji PKD (może być konieczny 
zakup danych z GUS).  

Realizacja 
uzupełniających badań  
w zakresie znaczenia 
sektora nowoczesnych  

Rozwój nowoczesnych i kompleksowych usług dla biznesu może stanowić odpowiedź 
na redukcję liczby osób pracujących w przemyśle (w wyniku postępującej 
automatyzacji produkcji). Tworzenie miejsc pracy w sektorze usług dla biznesu można 
uznać za wartościowe, chociażby z uwagi na możliwe do uzyskania ponadprzeciętne 
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i kompleksowych usług 
dla biznesu 

zarobki, które z kolei mogą być transferowane do gospodarki w postaci popytu 
finalnego. Rozwój usług dla biznesu powinien również istotnie przyczynić się do 
wzrostu zapotrzebowania na usługi w zakresie projektowania, inżynierii i 
budownictwa, z uwagi na konieczność stworzenia nowoczesnych powierzchni 
biurowych. Do sektora nowoczesnych usług dla biznesu można włączyć następujące 
rodzaje działalności wg klasyfikacji PKD:  

• Dział 64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM 
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH. 

• Dział 65 - UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE,  
Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. 

• Dział 66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ 
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE. 

• Dział 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 
• Dział 69 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO - KSIĘGOWA  

I DORADZTWO PODATKOWE. 
• Dział 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO 

ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM. 
• Dział 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA  

I ANALIZY TECHNICZNE. 
• Dział 72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE. 
• Dział 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ. 
• Dział 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA  

I TECHNICZNA. 
• Dział 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA. 
• Dział 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM. 
• Dział 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA  

I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ. 

Proponowana lista działów klasyfikacji PKD jest dość szeroka. Należy jednak w tym 
miejscu podkreślić, że zasadne jest wsparcie przede wszystkim kompleksowych  
i innowacyjnych usług dla biznesu, zostało to podkreślone m.in. w raporcie ABSL 
dotyczącym stanu sektora usług okołobiznesowych74.  

Uzupełnienie procesu 
przedsiębiorczego 
odkrywania o spotkania 
o wysoce 
specjalistycznym 
charakterze, 
ukierunkowanych na 
pogłębianie wiedzy oraz 
odkrywanie  

Formuła funkcjonowania paneli inteligentnych specjalizacji wpisuje się w koncepcję 
„Smart labów”, których celem jest „odkrywanie” danego obszaru działalności 
gospodarczej i identyfikacja jego potencjału innowacji i wzrostu. Zastosowanie 
formuły Smart labów jest szczególnie uzasadnione na etapie wyłaniania nowych 
specjalizacji. Biorąc pod uwagę specjalistyczny charakter warsztatów tego typu, 
uczestniczyć w nich powinni przede wszystkim przedstawiciele wiodących 
przedsiębiorstw z danego sektora w regionie (tzw. liderzy innowacji), przedstawiciele 
instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz danego sektora (np. zrzeszenia 
branżowe) oraz przedstawiciele jednostek naukowych podejmujących badania w 
danym sektorze. Uzupełnieniem składu tych warsztatów mogą być opcjonalnie 
przedstawiciele administracji publicznej (np. samorządy na terenie których występuje 
duża koncentracja podmiotów danej branży). Dla zwiększenia poziomu 
merytorycznego dyskusji rekomenduje się, aby panele były moderowane przez 
ekspertów branżowych, którzy nie są wprost związani z administracją publiczną. 

                                                                 
 

 
74   Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), 2016. 
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Rozszerzenie listy 
wskaźników 
monitorowania 
dotychczasowych 
specjalizacji o bazy 
patentowe w oparciu  
o klasyfikację MKT 

Wykorzystanie ww. baz 
do identyfikacji nowych 
obiecujących sektorów 

Prowadząc ocenę potencjału regionu, szczególnie pod kątem rozwoju innowacyjności 
gospodarki, warto również zwrócić uwagę na aktywność różnego typu podmiotów  
i indywidualnych twórców w zakresie zgłoszeń wynalazków i uzyskanej ochrony 
patentowej. Wysoka aktywność w zakresie ochrony patentowej w danym sektorze 
może być zapowiedzią dynamicznego rozwoju firm w tym obszarze. 
Na potrzeby takiej analizy możliwe jest pozyskanie danych z Bazy Danych UPRP 
poprzez Wyszukiwarkę Przedmiotów Chronionych. Aby zachować aktualność analizy, 
proponuje się wybór okresu obejmującego ostatnie 3-5 lat. Pozyskany zbiór danych 
dotyczący wynalazków opisany jest m.in. poprzez kody Międzynarodowej Klasyfikacji 
Patentowej (MKP), która stanowi obszar dokonanego zgłoszenia/ uzyskanej ochrony 
prawnej. MKP jest hierarchicznym systemem do jednolitego – w skali 
międzynarodowej – klasyfikowania wynalazków i wzorów użytkowych. Zasadniczym 
celem stosowania MKP jest klasyfikowanie przez urzędy patentowe zgłaszanych 
wynalazków i wzorów użytkowych, przez co klasyfikacja ta stanowi niezbędny oraz 
najbardziej skuteczny środek wyszukiwania dokumentacji patentowej przez urzędy 
własności intelektualnej  
i innych użytkowników informacji, przy badaniu nowości, ocenie poziomu 
wynalazczego zgłoszonych rozwiązań, a także monitorowaniu postępu technicznego 
oraz aktywności rynkowej podmiotów konkurujących75.  

Uzupełnienie 
monitoringu opartego na 
liście wskaźników  
o badanie wskaźnika 
dynamiki dla 
poszczególnych 
sektorów 

Na potrzeby analizy dynamiki zjawisk można wykorzystać różnorodne wskaźniki.  
W przypadku badania potencjału specjalizacji wykorzystany został wskaźnik 
średniorocznej zmiany wartości ujętej w postaci procentowej. Jest to jedna  
z najbardziej intuicyjnych miar, obliczana jako średnia geometryczna zgodnie  
z poniższym wzorem:  

 

średnioroczna zmiana = ��
𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘𝑛+𝑥
𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘𝑛

𝑥
− 1� ∗ 100% 

gdzie:  

n – rok początkowy dla wyznaczenia średniorocznej zmiany 

n+x – rok końcowy dla wyznaczenia średniorocznej zmiany 

x – liczba okresów rocznych uwzględniona na potrzeby wyliczenia wskaźnika 

Dynamikę można obliczyć dla analogicznych wskaźników, jak w przypadku wskaźnika 
lokalizacji.  
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