
INTELIGENTNA FIRMA 
 
REGIONALNE FORUM INNOWACJI: 
INTELIGENTNE SPECJALIZACJE DROGĄ  
DO UZYSKANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 



Wiceprezes Zarządu  
Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu 
 

Pełnomocnik Zarządu IPH  
ds. Innowacji i B+R 
 
 
Prezes Zarządu VOBACOM sp. z o.o. 
Dyrektor ds. Rozwoju 



Czy / jak RIS mogą pomóc  
firmom w województwie  

kujawsko-pomorskim? 



Konkursy B+R i innowacyjne dla firm 
Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy 
 

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE OPARTE NA WARTOŚCIACH  
 

1. Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania 
2. Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna 
3. Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych 
4. Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe 
5. Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne  
 

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE OPARTE NA TECHNOLOGIACH  (HORYZONTALNE)  
 

6. Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT 
7. Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka 
8. Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa 



RPO WK-P 2014-2020 
Wsparcie dla firm 
 

Opracowania innowacji i wdrożenie jej w firmie 

 Typ innowacji procesowa i produktowa (nie organizacyjne ani marketingowe) 

 Innowacja na poziomie rynku (regionalnym, krajowym, międzynarodowym) 

 Efekt projektu dotyczącego innowacji wdrożony do działalności gospodarczej 

 Innowacja wpisujące się w RIS (cele projektu wpisują się w regionalną strategię  

inteligentnej specjalizacji , tj. są zgodne z oczekiwanymi rezultatami wsparcia  

obszaru inteligentnych specjalizacji) 
 

Internacjonalizacja działalności firmy 



Strategia marketingowa firmy 
Macierz ANSOFFA 

PRODUKT RYNEK 

Stary Nowy 

 
Stary 

 

 
Penetracja rynku 

 
Rozwój rynku 

 
Nowy 

 

 
Rozwój produktu 

 
Dywersyfikacja 



Strategia marketingowa firmy 
Macierz ANSOFFA 
 

Stary Produkt – Stary Rynek 
Strategie penetracji rynku - polega na wzroście udziałów w rynku (zwiększenie liczby 
zainteresowanych produktem, wzrost ilościowy spożycia, nowe zastosowania) 
 

Stary Produkt – Nowy Rynek 
Strategie rozwoju rynku - polega na rozszerzeniu rynków dla istniejących produktów  
(ekspansja geograficzna, wygenerowanie nowych segmentów) 
 

Nowy Produkt – Stary Rynek 
Strategie rozwoju produktu - polega na udoskonalaniu funkcji produktu, rozszerzenie linii 
produktów, nowych produktach (innowacje) na tym samym rynku 
 

Nowy Produkt – Nowy Rynek  
Strategie dywersyfikacji - polega na wejściu na nowy rynek z nowym produktem  
(dywersyfikacja: pozioma (np. producent produkuje nowy produkt), pionowej (usługodawca 
zaczyna produkować lub sprzedawać), równoległej (usługodawca zmienia charakter i branżę) 



Najlepsza bezpieczna 
żywność  

– przetwórstwo, 
nawozy i opakowania 

Medycyna, 
usługi medyczne 

i turystyka 
zdrowotna 

Narzędzia, formy 
wtryskowe, 

wyroby z tworzyw 
sztucznych 

Transport, 
logistyka, 

handel – szlaki 
wodne i lądowe 

Dziedzictwo 
kulturowe, 

sztuka, 
przemysły 
kreatywne 

wszystkie branże gospodarcze województwa 

RIS 
na wartościach 

Przetwarzanie informacji, multimedia, 
programowanie, usługi ICT 

Biointeligentna specjalizacja – potencjał 
naturalny, środowisko, energetyka 

Motoryzacja, urządzenia transportowe 
i automatyka przemysłowa 

RIS 
horyzontalne 

Dostawcy materiałów i towarów 

Podwykonawcy produkcyjni 

Usługodawcy HR 

Transport / Spedycja 

Pozostałe 



Zapraszamy do współpracy 

ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń 
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 16.00 

tel.: 56 / 658 62 90, mail: biuro@iph.torun.pl 


