
 

 

INTELIGENTNE   SPECJALIZACJE   DLA   WIELKOPOLSKI 
 

Przedsiębiorco! Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twoja działalność wpisuje się w obszary Inteligentnych 

Specjalizacji dla Wielkopolski zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 

2015-2020 (RIS3) zapoznaj się z poniższą informacją. 

Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski to: 

 

Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów – obejmują m.in. produkcję 

biosurowców i żywności w ramach całego łańcucha wartości – z dobrej jakości surowców, przy 

zastosowaniu nowoczesnych metod i technologii oraz sprzedaży i dystrybucji, a także 

zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych.  

 

Dedykowane PKD dla tego obszaru to:  Sekcja A dział 01, Sekcja C dział 10, Sekcja C dział 11 

oraz inne PKD, tj.: Sekcja A  dział 02, Sekcja C dział 16-17, 22, Sekcja E dział 38, Sekcja J dział 

62, Sekcja M dział 72 uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą 

rozwojowi głównego obszaru specjalizacji. 

 

Wnętrza przyszłości – obejmują m.in. produkcję wyposażenia wnętrz odpowiadającego 

potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem, w ramach dobrze 

współpracujących łańcuchów wartości w regionie, czyli silnie zakorzenionych w jego 

potencjale produkcji surowców komponentów i półproduktów, ale także konkurencyjnych 

międzynarodowo na bazie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty.  

 

Dedykowane PKD dla tego obszaru to: Sekcja A dział 02, Sekcja C dział 13, Sekcja C dział 16-

18, Sekcja C dział 22, Sekcja C dział 25, Sekcja C dział 31 oraz inne PKD tj.: Sekcja C dział 15, 

23-24, Sekcja E dział 38, Sekcja J dział 62, Sekcja M dział 71-72 uwzględniane tylko w 

przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji. 

 

Przemysł jutra – rozwój tego obszaru obejmuje m.in. stosowanie zawansowanych procesów 

produkcyjnych i procesów specjalnych oraz wdrażanie produkcji zrównoważonej.  

 

Dedykowane PKD dla tego obszaru to: Sekcja C dział 24-25, Sekcja C dział 27-30, Sekcja C  

dział 33 oraz inne PKD, tj.: Sekcja C dział 20, 22-23, Sekcja C dział 26, Sekcja E dział 38, Sekcja 

J dział 62, Sekcja M dział 71-72 uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane 

rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji. 

 

 

 



Wyspecjalizowane procesy logistyczne – obejmują zarówno środki techniczne, jak i rozwój 

kadr i metod organizacji i zarządzania, szczególnie w zakresie wspierającym rozwój 

pozostałych specjalizacji regionu w kierunku zwiększania wartości dodanej w biznesie  

i podnoszenia jakości życia obywateli.  

 

Dedykowane PKD dla tego obszaru to: Sekcja H, działy 49-52 oraz inne PKD, tj.: Sekcja C dział 

26-27, Sekcja C 28, 33, Sekcja C dział 29, 30, Sekcja J dział 62, Sekcja M dział 71-72 

uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego 

obszaru specjalizacji. 

 

Rozwój oparty na ICT – obejmuje dwie dziedziny: technologie dla innowacyjnych społeczności 

oraz biznesowe zastosowania ICT. Pierwsze z nich służą rozwojowi inteligentnego otoczenia 

człowieka w sferze prywatnej i publicznej. Wśród technologii dla innowacyjnych społeczności 

można wymienić zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy 

transportowe, energetyczne, oświetleniowe oparte na wykorzystaniu Big Data, systemów 

zarządzania danymi, systemów osadzonych oraz działania w obszarze Smart City.  

Biznesowe zastosowania ICT odnoszą się w  szczególności do wyspecjalizowanych produktów 

i usług informatycznych wspierających rozwój pozostałych specjalizacji regionu.  

 

Dedykowane PKD dla tego obszaru to: Sekcja C dział 26, Sekcja J dział 61-63 oraz inne PKD, 

tj.: Sekcja C dział 22-25, Sekcja C dział 28, 33, Sekcja J dział 59, Sekcja M dział 72 uwzględniane 

tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru 

specjalizacji. 

 

Nowoczesne technologie medyczne – obejmują m.in. nowe technologie pomocne w walce  

z chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego 

i choroby nowotworowe, a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał 

komercjalizacji i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw.  

 

Dedykowane PKD dla tego obszaru to: Sekcja C dział 21, Sekcja Q dział 86 oraz inne PKD, 

tj.: Sekcja C dział 26-28, Sekcja J dział 62-63, Sekcja M dział 72, 74 uwzględniane tylko 

w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji. 

  

Weryfikacji PKD z rodzajem prowadzonej przez Państwa działalności należy dokonać na podstawie 

wpisów w odpowiednich dokumentach tj. zaświadczeniu o nadaniu numeru REGON, wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub KRS.  

Rozszerzony opis Inteligentnych Specjalizacji dla Wielkopolski znajdziecie Państwo w  Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 na:  

www.iw.org.pl/woi 
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