
Celem projektu jest promocja niebieskiego wzrostu w oparciu o większe zdolności  
regionu Morza Bałtyckiego do wdrażania strategii badań i innowacji na rzecz inteli-
gentnej specjalizacji. Inteligentna specjalizacja jest koncepcją polityki UE w zakresie  
ustalania priorytetów, w ramach których region może czerpać korzyści ze specjaliza-
cji w określonej dziedzinie nauki i technologii. Rozwój regionalny i wzrost gospodarczy  
w coraz większym stopniu oparte są na wiedzy i innowacjach, stymulując w ten sposób 
zmiany strukturalne.

Akronim projektu: Smart Blue Region.
Partner wiodący: Ministerstwo Gospodarki, Pracy, Transportu i Technologii  
Szlezwik-Holsztyn, Niemcy.
Partnerzy projektu: 2 (Łotwa), 2 (Polska), 1 (Estonia), 1 (Finlandia), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 1,8 mln euro.

Tytuł projektu: Inteligentne niebieskie regiony: 
inteligentna specjalizacja i niebieski wzrost w regionie 
Morza Bałtyckiego
ang. Smart Blue Regions: Smart specialisation and blue 
growth in the Baltic Sea Region 
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.2 Inteligentna specjalizacja

Podsumowanie
Inteligentna specjalizacja stanowi istotne wyzwanie dla wielu państw w regionie. Wobec 
braku wcześniejszych doświadczeń i ugruntowanego know-how, na wczesnym etapie  
ustalania priorytetów uwidoczniły się już istotne różnice w zdolnościach poszczególnych  
regionów do wdrażania strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Nowym 
instrumentem polityki są nie tylko strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjaliza-
cji, lecz także koncepcja niebieskiego wzrostu. Podczas gdy tradycyjna działalność morska, 
jak żegluga morska i rybołówstwo, są przedmiotem europejskich, krajowych i regionalnych, 
polityk od dziesięcioleci, w dalszym ciągu istnieje jedynie ograniczony zasób potwierdzonych 
środków polityki w zakresie niebieskiej biotechnologii, nauk przyrodniczych, nadzoru morskiego, 
technologii lub nowych technologii napędu opartych o zasoby energetyki morskiej. Nawet 
na poziomie europejskim brakuje szczegółowych wytycznych dotyczących strategii badań  
i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji w odniesieniu do niebieskich obszarów.  
Niebieski wzrost wymaga intensywnych działań w zakresie badań i rozwoju z dużym 
potencjałem zrównoważonych innowacji wymagających ukierunkowanych środków wspar-
cia. W projekcie bierze udział sześć inteligentnych niebieskich regionów z regionu Morza 
Bałtyckiego pod przewodnictwem Ministerstwa Gospodarki kraju związkowego Szlezwik-
Holsztyn, który uznawany jest przez UE za modelowy region morski w Europie. Z jednej strony,  
w skali transgranicznej dążą one do zwiększenia zdolności operacyjnych do wdrażania strategii 
badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Wielopoziomowy program wdrażania jest 
planem zarządzania wdrażaniem strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, 
który powinny rozwijać i pilotować inteligentne niebieskie regiony. System niebieskiego wzrostu 
w zakresie monitorowania i oceny pomaga im nie tylko monitorować wdrażanie strategii badań 
i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, lecz także podejmować takie działania, aby nie-
bieski wzrost był bardziej widoczny.

W ramach projektu zostaną opracowane dwa dokumenty. Ich celem jest optymalizacja 
własnego zestawu specjalnych środków wdrażania strategii badań i innowacji na rzecz inteli-
gentnej specjalizacji w celu wzmacniania niebieskiego wzrostu przez łączenie najlepszych prak-
tyk z pozostałych regionów i/lub sektorów. Na zakończenie projektu w 2018 r. zaangażowane  
regiony będą mogły skorzystać z optymalnych planów wdrażania strategii badań i innowacji  
na rzecz inteligentnej specjalizacji jako głównego wyniku transgranicznej współpracy.  
Projekt koncentruje się w tym względzie na sieci „niebieskiej” wartości maszyn i technologii,  
nauk przyrodniczych i niebieskiej medycyny oraz energetyki. W projekcie weźmie udział szereg  
interesariuszy z sektora badań i sektora biznesowego jako organizacji stowarzyszonych. 


