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DO WIADCZENIA WYBRANYCH POLSKICH REGIONÓW  
W ROZPOZNANIU I WDRA ANIU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI 

Streszczenie

Inteligentne specjalizacje (IS) jako nowy instrument polityki spójno ci UE zo-

bowi zuj  regiony pa stw cz onkowskich do wybrania obszarów, w których chc  si

specjalizowa  i podnosi  sw  konkurencyjno . Celem artyku u jest przedstawienie 

do wiadcze  regionów Polski Wschodniej w zakresie identyfikacji i wdro enia in-

teligentnych specjalizacji. W artykule omówiono podstawy teoretyczne koncepcji in-

teligentnych specjalizacji, pokazano ich miejsce w dokumentach strategicznych na 

poziomie krajowym w Polsce, a tak e zarysowano post py pi ciu regionów Polski 

Wschodniej w zakresie zdefiniowania i implementacji inteligentnych specjalizacji. 

S owa kluczowe: inteligentna specjalizacja, region, Polska Wschodnia 

Wprowadzenie

Wraz z perspektyw  finansow  2014–2020 UE wprowadzi a nowy instru-

ment – strategie innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji (strategie RIS3), 

jako zintegrowane, lokalne programy transformacji gospodarczej, których ce-
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lem jest m.in.: 1. ukierunkowanie wsparcia w ramach polityki i inwestycji na 

kluczowe wyzwania w celu zapewnienia rozwoju opartego na wiedzy, 2. wyko-

rzystanie mocnych stron, przewagi konkurencyjnej i potencja u doskona o ci 

ka dego regionu/kraju, 3. wspieranie innowacji technologicznych i stymulowa-

nie inwestycji w sektorze prywatnym1. Inteligentna specjalizacja (IS) oznacza 

koncentracj  dzia a  i rodków finansowych na ograniczonej liczbie prioryte-

tów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych niezb dnych do rozwoju wa -

nych dla regionu obszarów dzia alno ci gospodarczej, prowadz c do wzrostu 

produktywno ci zasobów i dywersyfikacji struktury gospodarczej. Identyfikacja 

inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym stanowi warunek ex-ante
w ubieganiu si  o rodki w ramach polityki regionalnej UE. Poszczególne re-

giony UE na poziomie NUTS 2, znajduj ce si  na ró nym poziomie rozwoju 

spo eczno-gospodarczego i technologicznego, podj y si  okre lenia IS na pod-

stawie metodologii proponowanej przez Komisj  Europejsk .

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie do wiadcze  pi ciu najs a-

biej rozwini tych gospodarczo województw Polski Wschodniej: warmi sko-

-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, wi tokrzyskiego i lubelskiego  

– w zakresie identyfikacji i pierwszych kroków w implementacji inteligentnych 

specjalizacji. Realizacja g ównego celu pracy jest zwi zana z osi gni ciem na-

st puj cych celów szczegó owych: zarysowanie koncepcji inteligentnych spe-

cjalizacji i okre lenie miejsca IS w dokumentach strategicznych w Polsce oraz 

przedstawienie województw Polski Wschodniej z akcentem po o onym na iden-

tyfikacj  i implementacj  IS. 

1. Koncepcja inteligentnych specjalizacji i jej miejsce w dokumentach strategicz-
 nych w Polsce 

Inteligentne specjalizacje stanowi  kluczowe poj cie strategii Europa 2020 

opartej na inteligentnym i zrównowa onym wzro cie sprzyjaj cym w czeniu 

spo ecznemu; w konsekwencji ich identyfikacja na poziomie krajowym i regio-

nalnym stanowi warunek ex-ante dla programów polityki spójno ci UE w per-

spektywie finansowej 2014–2020. 

                                                          
1  Komisja Europejska, Strategie innowacji krajowych/regionalnych na rzecz inteligentnej 

specjalizacji (RIS3), 2013, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/ 
smart_specialisation_pl.pdf (15.10.2014). 
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Stanowi c element nowej polityki przemys owej, koncepcja inteligentnych 

specjalizacji zosta a wypracowana w 2009 roku przez grup  ekspertów dla Ko-

misji Europejskiej, której celem by o znalezienie alternatywy w UE dla inwe-

stycji publicznych w wiedz  i innowacje zbyt mocno dedykowanych g ównie 

takim sektorom, jak ICT, nanotechnologia czy biotechnologia2. Podstawy teore-

tyczne inteligentnych specjalizacji s  zawarte w klasycznych teoriach wzrostu 

gospodarczego (teoria podzia u pracy A. Smitha) i w teoriach specjalizacji han-

dlu. W koncepcji IS widoczne s  najnowsze nurty my li ekonomicznej od eko-

nomii ewolucyjnej do ekonomii aglomeracji, a tak e wk ad bada  z zakresu 

ekonomiki przemys u (efekty zewn trzne Marshalla, dystrykty przemys owe, 

elastyczna specjalizacja – Piore i Sabel) i neoklasycznej ekonomiki przestrzen-

nej (Venables i Krugman)3.

W procesie inteligentnych specjalizacji chodzi o wskazanie nowych obsza-

rów aktywno ci gospodarczej (a nie sektorów) na poziomie regionalnym lub 

krajowym dla w a ciwego wykorzystania szans rynkowych i technologicznych 

oraz budowy przewagi konkurencyjnej na poziomie regionalnym4. W ramach IS 

powinien by  zastosowany oddolny przedsi biorczy proces odkrywania, ucze-

nia si , w trakcie którego aktorzy regionalni zaanga owani w dzia ania innowa-

cyjne wspólnie wska  potencjalne obszary doskona o ci w regionie. Chodzi  

o koncentracj  zasobów w kilku obszarach dla osi gni cia masy krytycznej  

i efektów skali, a tak e o identyfikacj  oryginalnych dla danego regionu inteli-

gentnych specjalizacji, by unikn  sytuacji, w której ka dy region posiada list

podobnych IS5.

Dla u atwienia w adzom regionalnym procesu identyfikacji i implementa-

cji inteligentnych specjalizacji opracowano cie k  projektowania strategii 

RIS3 sk adaj c  si  z nast puj cych sze ciu etapów: 

                                                          
2  OECD, Innovation-driven Growth in Regions: the Role of Smart Specialisation, Paris, 

OECD Publishing 2013, s. 11. 
3  Tam e, s. 18; R. Camagni, R. Capello, Regional innovation patterns and the EU re-

gional policy reform: toward smart innovation policies, „Growth and Change” 2013, t. 44.2,  
s. 358. 

4  D. Foray, Economic fundamentals of smart specialisation, „Ekonomiaz” 2013, nr 83.2, 
s. 55–56. 

5  Tam e, s. 57. 
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analiza regionalnego kontekstu i potencja u innowacji, 

zaanga owanie interesariuszy w proces strategiczny i poczucie odpo-

wiedzialno ci za jego przebieg, 

wypracowanie wspólnej wizji przysz o ci regionu, 

okre lenie priorytetów, 

zdefiniowanie wspólnego zestawu polityk, map drogowych i planu 

dzia a ,

uwzgl dnienie mechanizmów monitorowania i oceny6.

Zgodnie z wytycznymi KE Polska zidentyfikowa a inteligentne specjaliza-

cje na poziomie krajowym i regionalnym. Ogólne ramy strategiczne dla krajo-

wych inteligentnych specjalizacji w Polsce zawiera Strategia Innowacyjno ci

i Efektywno ci Gospodarki „Dynamiczna Polska” (SIiEG), spójna z unijn  stra-

tegi  rozwoju Europa 2020 oraz zapisami redniookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju 2020. Dokumentem wykonawczym do SIiEG jest Program Rozwoju 

Przedsi biorstw do 2020 roku, który zawiera kompleksowy katalog instrumen-

tów wsparcia rozwoju innowacyjno ci i przedsi biorczo ci w Polsce. Jego inte-

graln  cz  stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). 

Punktem wyj cia do okre lenia krajowych inteligentnych specjalizacji  

w Polsce by y dwa kluczowe dokumenty w obszarze prac naukowo-badaw-

czych i innowacyjno ci: Foresight technologiczny przemys u – InSight2030, 

oraz Krajowy Program Bada . Po konsultacjach spo ecznych i spotkaniach  

z przedstawicielami poszczególnych bran  wytypowano ostatecznie osiemna-

cie krajowych inteligentnych specjalizacji uj tych w pi ciu dzia ach tematycz-

nych: zdrowe spo ecze stwo, biogospodarka rolno-spo ywcza, le no-drzewna

i rodowiskowa; zrównowa ona energetyka; surowce naturalne i gospodarka 

odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemys owe (w uj ciu hory-

zontalnym). 

Wdra anie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji odbywa  si  b dzie za-

równo przez realizacj  programów krajowych (np. projekty NCBiR, PARP), jak 

i przy wykorzystaniu rodków unijnych w ramach programów operacyjnych, 

g ównie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponadto planuje si

uruchomienie dodatkowych programów dla przedsi biorców, dedykowanych 

rozwojowi inteligentnych specjalizacji. 

                                                          
6  Komisja Europejska, Przewodnik Strategii Bada  i Innowacji na rzecz inteligentnej spe-

cjalizacji (RIS3), Urz d Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2012, s. 29. 
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W Polsce przyj to zasad , e krajowe inteligentne specjalizacje nie s  trak-

towane jako nadrz dne w stosunku do specjalizacji okre lanych na poziomie 

regionalnym. Stopie  zaawansowania prac nad okre leniem tych ostatnich jest 

zró nicowany. Warto jednak podkre li , e wy onione niezale nie na obu po-

ziomach specjalizacje s  zbie ne, co mo e wiadczy  o tym, e oba podej cia

wskaza y na rzeczywiste specjalizacje, ukierunkowane na rozwój gospodarki 

ca ego kraju. W celu zapewnienia w a ciwego rozwoju poszczególnych regio-

nów za konieczne uwa a si  wymian  do wiadcze  na poziomie krajowym  

i regionalnym oraz przeprowadzanie wspólnego procesu monitorowania i aktu-

alizacji7.

2. Charakterystyka województw Polski Wschodniej 

Nowy paradygmat polityki innowacyjnej opiera si  na zintegrowanym po-

dej ciu terytorialnym, które zak ada wykorzystanie endogenicznego potencja u

regionów, zasobów terytorialnych i wiedzy; realizacj  interwencji odpowiadaj -

cych na wyzwania rozwojowe oraz dostosowanie do uwarunkowa  lokalnych. 

Do podstawowych elementów endogenicznych warunkuj cych procesy inno-

wacyjne w Polsce Wschodniej nale : ujemne saldo migracji ca ego obszaru 

(najwy sze w lubelskim i wi tokrzyskim), wyra nie ni szy od redniej krajo-

wej wska nik urbanizacji (najni szy w podkarpackim i wi tokrzyskim) oraz 

bardzo wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie, cz sto dwukrotnie przekra-

czaj cy redni  dla kraju (najwy szy w lubelskim i podlaskim)8.

Województwa Polski Wschodniej to regiony o najni szym poziomie PKB 

per capita. W 2011 roku najwy sz  warto  wska nika odnotowano w wi to-

krzyskim – 74,5% redniej dla Polski, najni sz  – 67,6% – w podkarpackim. 

Niski poziom PKB per capita sugeruje nisk  wydajno  pracy i potwierdza 

utrzymuj cy si  niski poziom rozwoju gospodarczego tego obszaru. Ocena 

wzrostu gospodarczego analizowanych województw przeprowadzona na pod-

                                                          
7  Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Dokument przyj -

ty 8 kwietnia 2014 r., www.mg.gov.pl/files/upload/15049/Krajowa%20inteligentna% 20specjaliza 
cja.pdf (15.10.2014). 

8  W.M. Gaczek, M. Matusiak, Innowacyjno  gospodarek województwa Polski Wschod-
niej – ocena, znaczenie, perspektywy. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski 
Wschodniej do roku 2020, Pozna  2011, s. 17. 
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stawie zmian PKB per capita w latach 2004–2011 potwierdza coroczny wzrost 

wska nika, w wi kszo ci województw jednak ni szy od redniej krajowej. Je-

dynym województwem, w którym rednia dynamika PKB per capita nieznacz-

nie przekroczy a redni  warto  dla Polski, by o podkarpackie (4,7%). Najni -

sz  dynamik  charakteryzowa o si  podlaskie (3,1%). Istotne ró nice utrzymuj

si  równie  w wydajno ci pracy liczonej jako WDB na jednego zatrudnionego. 

Najwy sza, odnotowana w 2011 roku dla warmi sko-mazurskiego, wynios a

84,8 tys. z  i stanowi a zaledwie 65% wydajno ci pracy regionu sto ecznego. 

Najni sz  odnotowano w lubelskim i podkarpackim – odpowiednio 67,2 tys. z

i 67,7 tys. z 9. Ró nice w wydajno ci pracy s  powi zane ze struktur  gospo-

darki, któr  mo na okre li  jako tradycyjn , charakterystyczn  dla regionów 

s abo rozwini tych, gdzie udzia  rolnictwa, owiectwa, le nictwa i rybactwa jest 

znacznie wy szy ni  w regionach wysoko rozwini tych10.

Du e znaczenie dla procesów innowacyjnych ma poziom uprzemys owie-

nia regionów. W latach 2004–2011 w trzech z pi ciu badanych województw: 

lubelskim, podlaskim i warmi sko-mazurskim, przemys  dostarcza  mniej WDB 

ni rednio w Polsce. Na koniec analizowanego okresu jedynie w podkarpackim 

i wi tokrzyskim przemys  stanowi  ponad 25%11. Dodatkowo wzrostowi inno-

wacyjno ci nie sprzyja niska g sto  podmiotów gospodarczych. W 2013 roku 

w ka dym z analizowanych regionów liczba podmiotów wpisanych do rejestru 

REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludno ci by a ni sza od redniej krajowej 

(1057 w 2013 roku). Najwy sz  g sto  odnotowano w wi tokrzyskim i war-

mi sko-mazurskim – odpowiednio 866 i 845, najni sz  w podkarpackim – 750. 

Analiza wska ników innowacyjno ci potwierdza niski potencja  i s ab

pozycj  innowacyjn  regionów Polski Wschodniej. Wyj tek w grupie analizo-

wanych regionów stanowi województwo podkarpackie. W 2011 roku jedynie 

tam udzia  nak adów B + R w relacji do PKB przekroczy redni  krajow  i wy-

niós  0,95% PKB. Najni sze wydatki charakteryzowa y wi tokrzyskie  

(0,38% PKB) i podlaskie (0,41% PKB). Podobnie w wi tokrzyskim odnoto-

wano najni szy udzia  osób zatrudnionych w B + R w ród pracuj cych ogó em. 

W 2012 roku wyniós  on zaledwie 0,14%, przy redniej krajowej na poziomie 

0,89%. Tak e w przypadku tego wska nika liderem okaza o si  podkarpackie 

                                                          
9  Brak Danych Lokalnych GUS, Rachunki regionalne, www.stat.gov.pl (20.10.2014). 
10  W.M. Gaczek, M. Matusiak, Innowacyjno  gospodarek…, s. 20. 
11  Brak Danych Lokalnych GUS… 
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(0,87%). Jedynie w przypadku lubelskiego udzia  studentów szkó  wy szych  

w przeliczeniu na 10 tys. ludno ci zbli y  si  do redniej krajowej i wyniós

niemal 400. Najni szy wska nik charakteryzowa wi tokrzyskie i warmi sko- 

-mazurskie – odpowiednio 266 i 272.  

3. Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionach Polski Wschodniej 

Poszczególne regiony Polski Wschodniej rozpocz y realizacj  procesu in-
teligentnej specjalizacji zgodnie z etapami zaproponowanymi w podr czniku
RIS312. Metody identyfikacji IS na poziomie regionalnym, a tak e post py  
w ich implementacji i narz dzia oceny i ewaluacji, zaprezentowano w tabeli 1. 
W wi kszo ci analizowanych przypadków w identyfikacji IS wykorzystano 
analiz  endogenicznych potencja ów rozwojowych regionu. Jedynie w woje-
wództwie wi tokrzyskim w wytypowaniu IS pos u ono si  metod  foresightu. 
Najwi ksze post py we wdra aniu IS mo na zauwa y  w województwach 
wi tokrzyskim, warmi sko-mazurskim i podlaskim. We wszystkich analizo-

wanych regionach okre lono podstawowe za o enia systemu monitorowania 
strategii. W województwie podlaskim planuje si  dodatkowo utworzenie Re-
gionalnego Obserwatorium Terytorialnego, stanowi cego element strategiczne-
go zarz dzania rozwojem regionu. 

Tabela 1. Identyfikacja i implementacja IS w regionach Polski Wschodniej 

Region Metody identyfikacji IS 
Post py we wdra aniu

strategii/IS
Narz dzia oceny 

i monitorowania IS 
1 2 3 4 

Lubelskie

Identyfikacja 1. endoge-
nicznych potencja ów roz-
wojowych; 2. specjalizacji 
naukowej i technologicznej 
regionalnych uczelni i jed-
nostek badawczo-rozwojo-
wych i 3. g ównych kierun-
ków kszta cenia kadr na po-
ziomie szkolnictwa wy -
szego, a dalej definicja ob-
szarów IS regionu. 
IS konsultowane z eksper-
tami zewn trznymi i wew-
n trznymi w regionie, a tak-
e w ramach debat regio-

nalnych. 

Zako czenie konsultacji 
spo ecznych projektu 
Regionalnej Strategii 
Innowacji Wojewódz-
twa Lubelskiego do 
2020 roku – sierpie
2013 roku. 

Okre lono zestaw 
wska ników monitoro-
wania strategii w regio-
nie oraz sposób ewalu-
acji strategii. 
Realizacja kamieni 
milowych okre lona  
na rok 2018. 

                                                          
12  Komisja Europejska, Przewodnik Strategii Bada ….
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1 2 3 4 

Podkarpackie 

Wybór inteligentnych spe-
cjalizacji na bazie atutów 
regionalnych i zasobów en-
dogenicznych, a tak e na 
bazie przedsi biorstw i ba-
dawczo-rozwojowej obec-
nie i w przysz o ci. 

Konsultacje spo eczne
„Regionalnej Strategii 
Innowacji Wojewódz-
twa Podkarpackiego na 
lata 2014–2020 na rzecz 
inteligentnej specjaliza-
cji (RIS3)” zako czone
we wrze niu 2013 roku. 

Ocena dynamiki zmian 
wska ników oraz pozy-
cji województwa b dzie
przeprowadzana mini-
mum raz w roku (meto-
da Perkala). Uzupe nie-
nie – badania ilo ciowe
i jako ciowe aktorów 
RSI.

Podlaskie 

Diagnoza potencja u regio-
nu, zaanga owanie licznych 
interesariuszy w regionie. 

9.09.2013 roku – przy-
j cie Projektu zaktuali-
zowanej Strategii 
Rozwoju Województwa 
Podlaskiego do roku 
2020 przez Sejmik 
Województwa Podla-
skiego. 

System monitorowania 
strategii elementem 
szerszego monitorowa-
nia polityki rozwoju. 
Planowane jest otwar-
cie Regionalnego Ob-
serwatorium Teryto-
rialnego. 
Ograniczona liczba 
wska ników monitoro-
wania celów strategicz-
nych. 

wi tokrzyskie 

Wybór IS na bazie zlecone-
go zewn trznie opracowa-
nia eksperckiego. Diagnoza 
potencja u innowacji w re-
gionie, foresight, konsulta-
cje spo eczne z aktorami 
regionalnymi. 

„Strategia Bada
i Innowacyjno ci
(RIS3). Od absorpcji do 
rezultatów – jak pobu-
dzi  potencja  woje-
wództwa wi tokrzy-
skiego 2014–2020+” 
przyj ta 24.02.2014 
roku przez Sejmik 
Województwa wi to-
krzyskiego. 

Monitoring skoncen-
trowany na: mierzeniu 
post pu prac, mierzeniu 
osi ganych efektów 
(cele operacyjne) oraz 
pomiarze wp ywu (cel 
strategiczny). wi to-
krzyska Rada Innowa-
cji, jako organ monito-
ruj cy RIS3, raz na dwa 
lata dokona przegl du
nadrz dnych celów 
procesu strategicznego 
RIS3.

Warmi sko- 
-mazurskie 

Aktualizacja dokumentów 
strategicznych na poziomie 
regionalnym. Konsultacje 
spo eczne z aktorami 
regionalnymi. 

„Strategia rozwoju 
spo eczno-gospodarcze-
go województwa war-
mi sko-mazurskiego do 
roku 2025” przyj ta 
przez Sejmik Wojewó-
dztwa Warmi sko-Ma-
zurskiego 25.06.2014 
roku.

Monitorowanie na pod-
stawie Systemu Moni-
torowania Strategii dla 
Strategii rozwoju 
spo eczno-gospodar-
czego województwa 
warmi sko-mazurskie-
go do roku 2025. 
Ewaluacja on-going 
Strategii przewidziana 
na rok 2018/2019, 
a ewaluacja ex-post – 
na rok 2026. 

ród o: opracowanie w asne na postawie regionalnych dokumentów strategicznych i A. Rogut,  
B. Piasecki, NPF – wdro enie wyników. Identyfikacja zewn trznych i wewn trznych uwarunko-

wa  inteligentnej specjalizacji regionów w oparciu o metody warsztatowe. Sprawozdanie ko co-
we z warsztatów, GIG, ód  2013.  
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IS wybrane w poszczególnych regionach Polski Wschodniej przedstawio-

no w tabeli 2. Cztery spo ród nich, tj. ICT i multimedia, biogospodarka, zdrowa 

ywno  oraz medycyna i turystyka zdrowotna, zosta y wytypowane dwukrot-

nie. Najmniej, bo zaledwie dwa obszary inteligentnych specjalizacji, zidentyfi-

kowano w województwie podlaskim.  

Tabela 2. Inteligentne specjalizacje w regionach Polski Wschodniej  

Region/
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em

Lubelskie X X X X 4
Podkarpackie X       X  X   3 
Podlaskie X X 2

wi tokrzyskie   X X X  X      4 
Warmi sko-
-mazurskie 

X X X 3

Ogó em 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1  

ród o: opracowanie w asne na podstawie dokumentów strategicznych. 

Zgodnie z zaleceniami Banku wiatowego w województwach Polski 

Wschodniej wi kszy nacisk powinno si  po o y  na implementacj  RIS3, za-

planowanie narz dzi i funduszy oraz powi zanie monitoringu z dzia aniami 

zmierzaj cymi do jej realizacji. Dotyczy to w szczególno ci województwa lu-

belskiego i podlaskiego. Kolejne rekomendacje dotycz  wyja nienia udzia u

poszczególnych interesariuszy w poczwórnej helisie (quadruple helix), po-

twierdzenia ich realnego wp ywu na formu owanie strategii oraz do o enia sta-

ra , aby partnerstwo zbudowane w czasie tworzenia strategii by o kontynuowa-

ne równie  w fazie jej wdra ania (warmi sko-mazurskie, wi tokrzyskie, pod-

karpackie). Nale a oby równie  upewni  si , e urz dy marsza kowskie dyspo-
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nuj  zasobami pozwalaj cymi na realizacj  celów i dzia a  przewidzianych  

w strategiach13.

Podsumowanie 

W artykule zarysowano koncepcj  inteligentnych specjalizacji definiowa-

nych jako koncentracja dzia a  i rodków finansowych na ograniczonej liczbie 

priorytetów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych niezb dnych do rozwoju 

wa nych dla regionu obszarów dzia alno ci gospodarczej, a jednocze nie jako 

kluczowego poj cia strategii Europa 2020. Okre lono miejsce inteligentnych 

specjalizacji w dokumentach strategicznych w Polsce, przedstawiono ponadto 

województwa Polski Wschodniej, bior c pod uwag  ich poziom rozwoju spo-

eczno-gospodarczego i wybrane wska niki w zakresie innowacyjno ci, omó-

wiono te  zagadnienie identyfikacji i implementacji inteligentnych specjalizacji 

w tych e województwach. 

Regiony Polski Wschodniej, cechuj ce si  najs abszymi wska nikami spo-

eczno-gospodarczymi w Polsce, zgodnie z wytycznymi KE zidentyfikowa y

inteligentne specjalizacje i s  na etapie ich implementacji. Wskazane zosta y

tak e narz dzia oceny i monitorowania IS. Najbli sze miesi ce poka , czy IS 

zosta y wybrane w sposób odpowiadaj cy potencja owi endogenicznemu po-

szczególnych regionów i czy b d  one w stanie budowa  konkurencyjno  re-

gionaln .
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EXPERIENCE OF SELECTED POLISH REGIONS IN THE IDENTIFICATION  
AND IMPLEMENTATION OF SMART SPECIALISATIONS 

Abstract 

In the context of smart specializations (SS) as a new instrument of the EU 

cohesion policy regions are to identify areas of specializations in which they want to 

excel and build its competitiveness. The aim of the paper is to provide the experience of 

region of Eastern Poland in the identification and implementation of smart 

specializations. In the paper a theoretical background of smart specialisations and the 

place of SS in strategic documents in Poland are discussed, followed by the 

advancement of 5 regions of Eastern Poland in the selection and implementation of SS. 

Keywords: smart specialisation, region, Eastern Poland
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