
Efekt oddziaływania IS 
Tworzenie oferty postrzeganej przez pryzmat korzyści dla człowieka i 
środowiska naturalnego
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Cecha wyróżniająca specjalizację 
Wykorzystywanie unikalnych, naturalnych zasobów województwa oraz 
ich przetwarzanie w nowatorski sposób.
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3 Czynniki wpływające na innowacyjność oraz potencjał B+R i 
możliwości rozwoju Inteligentnej Specjalizacji:

Możliwości rozwojowe specjalizacji wynikają z dostępu do surowców umożliwiających tworzenie oferty 
produktów naturalnych odpowiadających na rosnące potrzeby konsumentów. Dotyczy to zarówno 
wysokiej jakości wyrobów i usług, jak i stosowania rozwiązań wychodzących naprzeciw chorobom 
cywilizacyjnym i starzeniu się społeczeństwa. 
Firmy z obszaru specjalizacji prezentują nowe kierunki rozwoju obejmujące m.in. nowatorskie 
zastosowanie tradycyjnych produktów, metod upraw oraz recykling, w tym wykorzystanie odpadów 
roślinnych w procesach realizowanych w ramach innych inteligentnych specjalizacji regionu. 
Na potencjał specjalizacji składają się wieloletnie tradycje i doświadczenie działających w jej obszarze 
firm oraz duża różnorodność produktów. 
Wartością IS jest zbudowana marka oparta na zaufaniu i wysokich standardach jakościowych wyrobów i 
usług oraz rozpoznawalność na rynkach krajowych i europejskich. 
Kluczowym aspektem wpływającym na rozwój specjalizacji jest powiązanie ze środowiskiem naturalnym 
i jej oddziaływanie na kwestie dotyczące ochrony przyrody, w tym w zakresie zrównoważonej produkcji. 
Inteligentna specjalizacja nie tylko wychodzi naprzeciw globalnym trendom promującym zdrowy tryb 
życia, naturalne rozwiązania, żywność funkcjonalną oraz rolnictwo ekologiczne, ale także kreuje postawy 
świadomej konsumpcji. 
O możliwościach rozwoju inteligentnej specjalizacji świadczą wdrażane innowacje technologiczne - 
zaawansowane maszyny i narzędzia przekładające się na bardziej efektywne i ekologiczne zarządzanie, 
zwiększanie wydajności produkcji oraz zmniejszenie użycia środków chemicznych, co znajduje 
odzwierciedlenie w tworzeniu bardziej naturalnych wyrobów. • Na dynamiczny rozwój specjalizacji 
wpływają realizowane projekty i prowadzone badania.

PRZETWÓRSTWO NATURALNE NOWEJ 
GENERACJI



obszar tematyczny Innowacyjne działania i kierunki badań

Hodowla
Stworzenie hodowli akwakulturowych. 
Nowe sposoby hodowli (jako komponent dodatkowy do inwestycji). 
Organizacja procesu nowych farm, hodowli, przetwórstwa

Recykling, przetwórstwo 
odpadów

Recykling odpadów z produkcji piekarniczej. 
Możliwość wykorzystania popiołu z biomasy i gipsu do nawożenia gleby i roślin uprawnych. 
Opracowanie receptur produktów będących produktem ubocznym przetwórstwa owoców i warzyw.

Materiały opakowanio we, 
biokompozyty.

Opracowaniu materiału opakowaniowego przeznaczonego do pakowania świeżo krojonych owoców
i/lub warzyw. 
Formowania biokompozytu, doboru parametrów pracy urządzeń oraz optymalizacji parametrów
produkcji biokompozytu.

Pasze
Modyfikacja pasz pod kątem konkretnych cech mięsa. 
Przetwórstwo np. odpadów z przemysłu spożywczego pod kątem pasz

Nawozy
Prowadzenie badań nad nowymi nawozami płynnymi na bazie roztworu wzbogaconego o dodatki
funkcjonalne.

Dodatki funkcjonalne. Dodatki funkcjonalne tworzące innowacyjne receptury.

Procesy bioimmobiliza cji, 
badania bakterii.

Optymalizacja procesu immobilizacji/kapsułkowania szczepów probiotycznych. 
Ocena przeżywalności bakterii w glebie w trakcie wegetacji roślin.
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Przygotowano na podstawie: "INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO"


