
Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu: „Budowa Przewagi Konkurencyjnej Kujawsko-Pomorskich 

Mikro i Małych Przedsiębiorstw poprzez Współpracę Z Partnerami Społecznymi” 

                             

OŚWIADCZENIE 

 

…………………………….. 

/pieczęć nagłówkowa/   

Oświadczam, że prowadzę przedsiębiorstwo w min. jednej branży inteligentnej specjalizacji dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:* 

Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania:  
Cały proces wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności, począwszy od rolnictwa, poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na 
rynku regionalnym, krajowym i na eksport. Specjalizacja obejmuje również branże powiązane, takie jak: produkcja nawozów i 
opakowań oraz procesy logistyczne (np. dystrybucja, magazynowanie) 

 

Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna:  
Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich komercyjne zastosowanie, w szczególności w połączeniu z rozwojem 
wysoko zaawansowanych usług sanatoryjnych i leczniczych, obejmujących turystykę zdrowotną oraz towarzyszące jej inne 
aktywności (np. sport, rekreacja, wypoczynek, rehabilitacja). 

 

Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa:  
Produkcja urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz z produkcją części i podzespołów oraz produkcją automatyki 
przemysłowej. 

 

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych:  
Produkcja narzędzi do obróbki i formowania metali i tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz 
produkcja niezbędnych komponentów chemicznych. 

 

Przetwarzanie informacji, multimedia programowanie, usługi ICT:  
Budowa aplikacji, systemów IT i wysoko zaawansowanego oprogramowania, dostarczanie produktów multimedialnych, 
przetwarzanie informacji oraz świadczenie usług ICT w oparciu o Internet nowej generacji 

 

Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka:  
Rozwój usług w zakresie poszukiwania i eksploatacji zasobów naturalnych (gaz łupkowy, wody geotermalne), technologii produkcji 
energii odnawialnej (biomasa, woda, wiatr), technologii produkcji papieru, wyrobów drzewnych i mebli, w tym powiązanie ich z 
energetycznym wykorzystaniem biomasy. Rozwijanie na bazie wyników projektów badawczych sieciowo współpracujących firm, w 
tym firm spin-off, które utworzą wysokospecjalistyczne klastry.  Specjalizacja obejmuje również zastosowanie osiągnięć nauki i 
prac badawczo-rozwojowych (np. w dziedzinie chemii, biologii) w szeregu obszarach szczegółowych (np. zdrowie i uroda – 
kosmetyki, materiały opatrunkowe), wzmacniających rozwój konkurencyjnych i innowacyjnych produktów i usług w regionalnym 
sektorze przedsiębiorstw. 

 

Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe:  
Radykalny rozwój funkcji gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem szlaków transportu lądowego i wodnego (żeglugi 
śródlądowej), logistyki, działalności gospodarczej w dziedzinie transportu i handlu. Rozwój sektora przedsiębiorstw 
transportowych, logistycznych i handlowych.  

 

Dziedzictwo kulturowe, sztuka przemysły kreatywne:  
Wykorzystanie walorów regionalnych w dziedzinie kultury i sztuki, jako czynników rozwoju i kształtowania proinnowacyjnych 
postaw społeczeństwa. Rozwój przemysłów kreatywnych, opartych na zasobach kapitału intelektualnego, potencjału kulturowego 
oraz sztuce. Badania służące wypracowaniu i stosowaniu technik i technologii konserwacji zabytków, opartych o najnowsze 
osiągnięcia nauki (fizyki, chemii i innych nauk).   

 

 

……………………………………… 

      (data i podpis) 

*zaznaczyć odpowiednią rubrykę poprzez postawienie znaku „X”. 


