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Działania wspierające badania, rozwój i innowacje na 
terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów
i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej 
biogospodarki
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Zostały one usystematyzowane w dokumencie pn. Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od 
absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+ 
http://www.spinno.eu/publikacje/publikacje-regionalne/strategia-badan-i-innowacyjnosci-
ris3-2014-2020

Dokumentem precyzującym głębiej jakie branże gospodarki zawierają się w danym RIS jest: 

Uszczegółowienie inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego

http://www.spinno.eu/inteligentne-specjalizacje/uszczegolowienie-inteligentnych-

specjalizacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

W okresie programowania 2014-2020 w regionie świętokrzyskim funkcjonowało siedem 
inteligentnych specjalizacji: cztery wertykalne i  trzy horyzontalne.

Inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego (o największym potencjale rozwojowym):

Zasobooszczędne budownictwo,

Przemysł metalowo-odlewniczy,

Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,

Turystyka zdrowotna i prozdrowotna.

Horyzontalne inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego (wspomagajace):

Technologie informacyjno-komunikacyjne,

Branża targowo-kongresowa,

Zrównoważony rozwój energetyczny.
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Dla sprawniejszego zarządzania i monitorowania każdej z RIS zostało zawiązanych siedem 
konsorcjów

I. Zasobooszczędne budownictwo

- koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

II. Branża metalowo-odlewnicza

- koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

III. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

- koordynator Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

IV. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

- koordynator Konsorcjum: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

V. Technologie informacyjno-komunikacyjne

- koordynator Konsorcjum: Kielecki Park Technologiczny

VI. Branża targowo-kongresowa

- koordynator Konsorcjum: Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”

VII. Zrównoważony rozwój energetyczny

- koordynator Konsorcjum: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Zasobooszczędne budownictwo

Podobszary:

Przetwórstwo przemysłowe: zasobooszczędne materiały i technologie;

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją: pobór, uzdatnianie i 

dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w budownictwie, działalność związana ze zbieraniem, 

przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych (recykling);

Budownictwo: roboty budowlane, skutkujące np. redukcją zużycia energii przez budynki, systemy zaopatrywania 

budynku w energię z OZE, budownictwo o podwyższonej trwałości i mniejszej energochłonności, realizacja budów 

metodą prefabrykacji;

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: działalność w zakresie architektury i inżynierii skutkująca np. 

powstawaniem projektów niskoemisyjnych budynków, prowadzenie prac badawczych ze szczególnym uwzględnieniem 

materiałów kompozytowych, prace B+R związane z powstawaniem materiałów budowlanych o bardzo dobrych 

właściwościach energooszczędnych;
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020
Branża metalowo-odlewnicza

Podobszary:

Metale: żeliwo, stal i żelazostopy, rury, przewody rurowe, odlewnictwo metali, pozostałe wyroby ze stali poddawane wstępnej obróbce;

Wyroby metalowe gotowe: zbiorniki, cysterny, pojemniki i opakowania, metalowe elementy konstrukcyjne, wytwornice pary, kotły CO, 

piece, obróbka metali, w tym nakładanie powłok, obróbka mechaniczna, niekonwencjonalne techniki wytwarzania, obróbki wykończeniowe;

Maszyny i urządzenia ogólnego i specjalnego przeznaczenia: sprzęt i wyposażenie napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pompy i 

sprężarki, maszyny różnego przeznaczenia (rolnictwo, leśnictwo, górnictwo), urządzenia chłodnicze, wentylacyjne, urządzenia elektryczne;

Pojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy oraz cysterny;

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z dokumentem dotyczącym działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania 

się o dofinansowanie (https://www.poir.gov.pl/media/9258/Opracowanie_PKD_wykluczone_POIR_Lipiec_2015_1_fin.pdf) sektor hutnictwa 

stali jest branżą wyeliminowaną z możliwości wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, zwłaszcza następujące kody PKD:

24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych;

24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali;

24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno;
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

Podobszary:

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt: innowacyjne technologie w uprawie, nawożeniu gleby i roślin, ochronie roślin i 

zwierząt, nowoczesna hodowla roślin i zwierząt wykorzystująca nauki molekularne i biotechnologie, automatyzacja upraw 

roślin, chowu i hodowli zwierząt;

Produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze : innowacyjne technologie (nanotechnologia, biotechnologie i inżynieria 

genetyczna), nowoczesne surowce i produkty: żywność funkcjonalna, projektowana, wygodna, minimalnie przetworzona, 

ekologiczna, żywienie i zdrowie człowieka (nutrigenomika, diety niealergizujące, zbilansowane), metody utylizacji produktów 

ubocznych i odpadów przemysłowych, komunalnych i rolniczych oraz opracowanie metod ich wykorzystanie w zakresie 

energetyki;

Maszyny i urządzenia rolnicze: nowoczesne systemy monitoringu dla ciągów technologicznych, nowoczesne maszyny i 

urządzenia do zbierania, przechowywania produktów roślinnych i zwierzęcych;

Dystrybucja płodów rolnych, żywych zwierząt, żywności i napojów w tym: metody zarządzania cyklem dostaw i 

magazynowania oraz usprawnienie łańcucha rozprowadzania;
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

W tym miejscu należy ponownie zwrócić uwagę, iż zgodnie z dokumentem dotyczącym działalności gospodarczych wykluczonych z 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie sektor produkcji, przetwarzania oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych jest 

branżą wyeliminowaną z możliwości uzyskania pomocy publicznej w ramach EFRR, zwłaszcza następujące sektory działalności 

gospodarczej:

a) przetwarzanie produktów rolnych - przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności dokonywane na produkcie rolnym, 

którego produktem końcowy jest również produkt rolny, z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach czynności niezbędnych 

do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży;

b) wprowadzanie produktów rolnych do obrotu - oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go 

na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek;

c) produkcja podstawowa produktów rolnych (wytwarzanie produktów rolnych) - produkcja podstawowa produktów rolnych 

oznacza wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, bez poddawania ich dalszemu przetwarzaniu 

zmieniającemu właściwości tych produktów. Ponadto, do produkcji podstawowej produktów rolnych zalicza się wykonywane w 

gospodarstwach czynności niezbędne do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020
Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

Podobszary:

Turystyka medyczna: wyjazdy poza granice swojego regionu lub kraju, których motywem staje się pobyt w 

gabinecie, klinice lub szpitalu w celu poprawy zdrowia lub urody pod opieką lekarzy specjalistów;

Turystyka uzdrowiskowa: wyjazdy związane z kuracją sanatoryjną, rehabilitacyjną i leczeniem uzdrowiskowym

powiązane z zabiegami przyrodoleczniczymi świadczonymi na podstawie konsultacji lekarza uzdrowiskowego;

Medical spa: działalność rekreacyjna, regeneracyjna, wypoczynkowa, profilaktyczna i kosmetyczna prowadzona 

w uzdrowisku, wykorzystująca elementy medycyny uzdrowiskowej w celu poprawy stanu zdrowia i atrakcyjnego 

wyglądu;

Turystyka Wellness: wyjazdy do specjalnych ośrodków, mające na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. 

Określana jest mianem stylu życia, którego celem jest osiągnięcie dobrego samopoczucia poprzez harmonię ciała, 

umysłu i ducha.
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Podobszary:

Telekomunikacja przewodowa: usługi telekomunikacyjne w sieciach stacjonarnych (przewodowych) obejmujące 

usługi głosowe, udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej, szeroko pojęte usługi transmisji danych;

Telekomunikacja bezprzewodowa: usługi telekomunikacyjne realizowane w sieciach mobilnych i satelitarnych 

obejmujące usługi transmisji głosu, danych oraz usługi dodane;

Usługi informatyczne związane z oprogramowaniem: usługi związane z tworzeniem i sprzedażą oprogramowania;

Usługi informatyczne związane z przetwarzaniem danych: usługi informatyczne obejmujące doradztwo 

informatyczne, projektowanie systemów, centra przetwarzania danych, działalność portali internetowych, usługi 

związane z e-handlem;

Sprzęt telekomunikacyjny: produkcja sprzętu do wykorzystania w zastosowaniach telekomunikacyjnych oraz serwis;

Sprzęt komputerowy: produkcja sprzętu komputerowego i elektroniki z wyłączeniem sprzedaży hurtowej i serwisu;
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Branża targowo-kongresowa

Podobszary:

Organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań : umiędzynarodowienie imprez targowych i kongresowo-konferencyjnych, 

rozwój sektora MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod komunikacyjnych 

wspierających sieciowanie i nowatorskie systemy obsługi klienta;

Promocja i marketing: promocja branży targowo-kongresowej, wykorzystanie potencjału ośrodka targowego do promocji województwa 

świętokrzyskiego pod kątem inwestycyjnym, turystycznym, edukacyjnym i gospodarczym;

Zarządzanie wiedzą i działalność badawczo-rozwojowa: organizowanie konferencji naukowych i paneli tematycznych, wspieranie 

działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej na rzecz branży targowo-kongresowej;

Zarządzanie i organizacja imprez: wdrożenie nowoczesnych procesów optymalizujących zarządzanie powierzchnią wystawienniczą, 

konferencyjną, zasobami ludzkimi, terenami, czasem, wykorzystywanie zaawansowanych technik multimedialnych w organizacji imprez 

targowych i kongresowo-konferencyjnych;

Infrastruktura: budowa lub modernizacja obiektów targowych i kongresowo-konferencyjnych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania 

stosowane w branży imprez targowych i kongresowo-konferencyjnych;

Działalność okołobranżowa: wspieranie turystyki biznesowej w regionie świętokrzyskim;
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020
Zrównoważony rozwój energetyczny

Podobszary:

Wytwarzanie Energii: rozwiązania poprawiające żywotność maszyn i urządzeń energetycznych, nowe lub udoskonalone technologie wytwarzania 

energii, rozwój technologii zgazowania pozwalającej na stosowanie w tym samym urządzeniu różnych paliw, systemy zarządzania energią;

Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne: zarządzanie zasobami rozproszonymi oraz techniki pomiarowe parametrów jakości energii elektrycznej, 

integracja systemów opomiarowania i odczytu wielu mediów;

Magazynowanie Energii: technologie magazynowania nośników energii, zarządzanie ładowaniem pojazdów elektrycznych;

OZE: energia wiatrowa (wiatraki, turbiny), słoneczna (PV), wodna (elektrownie wodne), geotermalna (pompy z gruntowym wymiennikiem ciepła);

Biomasa, biogaz, biopaliwa i inne nośniki energii: nowe lub udoskonalone technologie produkcji biopaliw oraz podniesienia ich jakości;

Energetyka prosumencka: układy do wytwarzania różnych nośników energii: elektrycznej, ciepła, chłodu (kogeneracja), systemy umożliwiające 

wykorzystanie energii odpadowej w skali mikro;

Energia z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska: technologie energetycznego zagospodarowania odpadów, prace B+R nad 

przygotowywaniem mieszanek odpadów pozwalających na mniejszą emisję niebezpiecznych związków, badania efektywności energetycznej biopaliw;

Redukowanie i zagospodarowanie związków szkodliwych z emisji i produktów ubocznych z procesu wytwarzania energii;

Paliwa alternatywne: procesy wytwarzania płynnych paliw alternatywnych do celów energetycznych z wybranych odpadów;

OZE w budownictwie: systemy fasadowe chroniące przed przegrzewaniem, systemy inteligentnego oświetlenia, przegrody z blokadą termiczną;

OZE i EWE w transporcie: alternatywne napędy i źródła zasilania, napędy wykorzystujące OZE i źródła energii z odpadów, systemy redukcji szkodliwych 

emisji;
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020
Zrównoważony rozwój energetyczny

Ponownie, zgodnie z dokumentem dotyczącym działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie sektor wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury jest branżą 

wyeliminowaną z możliwości wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, zwłaszcza 

następujące kody PKD:

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,

35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych.
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Przynależność do RIS a możliwość aplikowania o dofinansowanie i dodatkowa punktacja

Przynależność do gałęzi inteligentnych specjalizacji stanowiło kryterium:

premiujące (przedsiębiorcy otrzymywali dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej 

projektów) w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP oraz 

kryterium dopuszczające (pozwalające na udział w naborze)  oraz premiujące (za 

przynależność do jednego z konsorcjów) w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze 

świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPOWŚ 2014-2020. 
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Umowy o dofinansowanie w ramach RIS dla Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014-2020 -
Zasobooszczędne budownictwo
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Umowy o dofinansowanie w ramach RIS dla Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014-2020 - Branża 
metalowo-odlewnicza
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Umowy o dofinansowanie w ramach RIS dla Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014-2020 -
Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Umowy o dofinansowanie w ramach RIS dla Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014-2020 - Turystyka 
zdrowotna i prozdrowotna
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje 2014-2020

Umowy o dofinansowanie w ramach RIS dla Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014-2020 -
Technologie informacyjno-komunikacyjne
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Umowy o dofinansowanie w ramach RIS dla Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014-2020 - Branża 
targowo-kongresowa

21
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Umowy o dofinansowanie w ramach RIS dla Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014-2020 -
Zrównoważony rozwój energetyczny
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Biogospodarka jako element nowego RIS

Biogospodarka jako RIS musi nawiązywać do silnych stron regionu

Region świętokrzyski to przede wszystkim:

istotny zasób terenów leśnych (drzewo jako biomasa, materiał budowlany, pod produkcję mebli, logistykę-palety), 

bogate złoża skał wapiennych jako surowców dla materiałów budowlanych (wapno, kruszywa),

znacząca liczba firm (w tym dużych przedsiębiorstw) z branży drzewnej, budowlanej i metalowej,

dwie uczelnie publiczne posiadające profil techniczny (w tym energetyczny, budowlany, inżynierii środowiska i 

maszynowy): Politechnika Świętokrzyska oraz medyczny: Uniwersytet Jana Kochanowskiego,

wysoki odsetek obszarów rolniczych,

dwie gminy uzdrowiskowe: Solec-Zdrój i Busko-Zdrój.

Dlatego też, ustanowienie biogospodarki jako RIS oraz przypisanie do niej konkretnych rodzajów działalności 

gospodarczej musi być ściśle ukierunkowane na te przewagi (silne strony) województwa.
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Biogospodarka jako element nowego RIS
Które z obecnie funkcjonujących inteligentnych specjalizacji powinny zostać włączone do 
biogospodarki jako RISu?

Funkcjonujące inteligentne specjalizacje pokrywały się z silnymi stronami regionu. Dlatego też, biogospodarka jako RIS dla nowej 

perspektywy finansowej UE będzie musiała się składać (w mniejszej lub większej części) z elementów obecnych RIS.

Energetyka niskoemisyjna jako: produkcja alternatywnych źródeł energii w postaci biopaliw, biomasy, OZE (jako źródło energii 

prosumenckiej, np. PV, kotły na pellety);

Zasobooszczędne budownictwo jako: recykling odpadów budowlanych, alternatywne (np. zastosowanie konstrukcji drewnianych) i 

zasobooszczędne materiały odporne na degradację środowiskową oraz technologie w budownictwie, budownictwo niskoemisyjne i 

energooszczędne;

Przemysł metalowo-odlewniczy: produkcja maszyn i urządzeń dla sektora spożywczego, automotive, OZE i budownictwa;

Przetwórstwo spożywcze (z wyłączeniem podstawowej produkcji rolnej zarezerwowanej dla EFRROW): produkcja żywności 

niskoprzetworzonej, o wydłużonym czasie przydatności do spożycia (np. liofilizacja);

Turystyka zdrowotna i prozdrowotna: infrastruktura oraz usługi sprzyjające przyjazdom osób zainteresowanych poprawą stanu zdrowia, 

urody oraz ogólnej kondycji  psychofizycznej;
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Biogospodarka jako element nowego RIS
Przykłady innych regionów  z obecnego okresu programowania

https://www.smart.gov.pl/pl/jak-inteligentne-specjalizacje-realizowane-sa-w-regionach
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