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Модернізація та зростання промислового виробництва

Регіональний розвиток промисловості

Підвищення ресурсоефективності промисловості
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!!Немає 
національних 
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ОБЛАСТЬ – РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Пріоритети регіонального розвитку = 

Смарт Спеціалізації

!!Висхідний 
підхід!!



ЩО ТАКЕ СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Локалізований підхід до розвитку
підприємництва, що характеризується
виявленням стратегічних сфер для
втручання та базується як на аналізі
сильних і потенційних можливостей
економіки, так і на процесі дослідження
підприємництва (EDP) з широким
залученням зацікавлених сторін
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АНАЛІЗ

виявлення соціально-
економічних та інноваційних

двигунів регіонального
розвитку, конкурентних

переваг та слабких сторін

ВИБІР

визначення обмеженого
набору пріоритетів для 

розвитку, де можна зосередити
інвестиції

ЗАЛУЧЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

визначення пріоритетів -
всеосяжний та інтерактивний

процес, орієнтований на 
дослідженная підприємницької

діяльності

ШИРОКЕ БАЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙ

підтримка технологічних, а 
також практичних та 
соціальних інновацій

МОНІТОРІНГ ТА ЕВАЛЮАЦІЯ

повернення інформації в цикл 
політики, що дозволяє

переглядати пріоритети
стратегії

Смарт Спеціалізації



Бізнес

Інноваційні, 
науково-дослідні 
та освітні центри

Місцева 
влада



КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Накопичення критичної маси підтримки в пріоритетних
галузях промисловості

Крос-секторальний підхід

Висхідний підхід

Надійна доказова система для моніторингу та оцінки політики



КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Визначення унікальних регіональних можливостей для розвитку та зростання

Конкурентні переваги регіонів

Чітке бачення регіональних інновацій

Врахування регіональних активів та ресурсів

Чіткі пріоритети розвитку, інвестицій та підтримки



МОЖЛИВОСТІ



Pареєстровано

• 23 Країни

• більше 150 регіонів з 36 країн

Більше 120 стратегій смарт 
спеціалізацій підготовлено для 
Європейського фонду регіонального 
розвитку

виділено більше 40 мільярдів євро

для створення більше 350 000 нових 
робочих місць

ПЛАТФОРМА СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ
S3 Platform

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/


Приклади Смарт спеціалізацій

Lubuskie Poland • Здоров’я та якість життя
(Оздоровчий туризм, здорові та безпечні
продукти харчування (включаючи
регіональні продукти), медичні технології)

• Зелена економіка (Розширені

екологічні послуги, біоекономіка, екологічні
технології, інші допоміжні галузі: ІКТ, 
металургія, логістика)

• Інноваційні індустрії (Автомобільна

промисловість, ІКТ; металургія; видобуток
та видобуток кар'єрів та деревообробної, 
меблевої та паперової промисловості)



Warminsko-Mazurskie Poland

• Високоякісна їжі (Водне і 

тваринницьке фермерство, харчова 
промисловість, виробництво та послуги по 
тваринництву, виробництво агротехнічних 
механізмів, а також обробка та утилізація 
сільськогосподарських відходів.)

• Водна економіка (Транспорт, спорт, 

виробництво, туризм, продукти харчування, 
яхти, навколишнє середовище.)

• Деревина та фурнітура 
(Виробництво меблів, столярні роботи, 
обробка деревини, дизайн послуги та 
обслуговування дерев'яних виробів.)



КОМАНДА ЗІ СМАРТ СПЕЦІЛІЗАЦІЙ

У співпраці з



Дякую за увагу!


