Załącznik nr 5 do Regulaminu PIzP
KWALIFIKACJA DO INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Kwalifikowalność
wniosku
(tak/nie)

Uzasadnienie/opis
przedsięwzięcia
uzasadniający
kwalifikowalność wniosku
do projektu

I. EKONOMIA WODY
1. Zakwaterowanie i odnowa biologiczna
a) hotele
b) obiekty spa i wellnes
c) parki wodne i aquasfery
d) uzdrowiska
2. Sporty wodne
a) organizacja imprez
sportowych (regat, obozów
żeglarskich)
b) szkoły nauki pływania,
szkolenia żeglarskie
c) nauka windsurfingu,
kitesurfingu, nurkowania,
ślizgi na bojerach
d) sprzedaż sprzętu wodnego
e) wypożyczalnie sprzętu
wodnego
f) usługi sternicze
g) czartery jachtów i łodzi
3. Transport wodny
a) rejsy pasażerskie
b) transport wodny towarów
c) transport łodzi i jachtów

Ocena kryteriów
kwalifikowalności
spełnia (+)

nie spełnia (-)

4. Produkcja jachtów i łodzi
a) producenci jachtów i łodzi
motorowych
b) usługi szkutnicze
c) pracownie żeglarskie
(produkcja żagli)
5. Produkcja maszyn
a) produkcja maszyn do cięcia
wodą (technologie waterjet)
b) produkcja turbin i
elementów do przemysłu
stoczniowego i okrętowego
6. Nauka i Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)
a) uczelnie wyższe (edukacja i
badania)
b) szkoły tematyczne
c) instytuty i laboratoria
d) agencje, organizacje,
stowarzyszenia, klastry
7. Środowisko przyrodnicze i jego ochrona
a) hydroelektrownie;
wytwarzanie, przesyłanie,
dystrybucja i handel
b) odprowadzanie i
oczyszczalnie ścieków
c) rekultywacja jezior
d) infrastruktura
wodociągowo-kanalizacyjna
e) pobór, uzdatnianie i
dostarczanie wody
f) recycling
g) utylizacja odpadów
8. Przemysł rolno-spożywczy
a) hodowla ryb i innych
organizmów wodnych
b) przetwarzanie i
konserwowanie ryb
c) produkcja sków, piwa i
innych napojów

d) połów ryb
II. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
1. Przetwórstwo spożywcze
a) przetwarzanie i
konserwowanie ryb, mięsa
oraz produkcja wyrobów z
mięs
b) produkcja wyrobów
mleczarskich
c) przetwórstwo owoców i
warzyw, produkcja soków,
wód mineralnych i innych
napojów
d) produkcja wyrobów
piekarskich
e) produkcja wyrobów
cukierniczych
f) produkcja napojów
alkoholowych i piwa
2. Produkcja maszyn dla rolnictwa
a) produkcja asortymentu dla
hodowli ryb np.do natleniania
stawów rybnych itp.
b) produkcja maszyn
rolniczych
c) produkcja i sprzedaż maszyn
i linii produkcyjnych do
przetwórstwa rybnospożywczego
3. Produkcja żywności nieprzetworzonej
a) uprawa warzyw i owoców
b) produkty zwierzęco
pochodne (mleko, jaja itp.)
c) uprawa zbóż, produkcja
nasion i traw
4. Nauka i Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)
a) instytuty, wydziały,
laboratoria na uczelniach i
JBR-ach
b) agencje organizacji,
stowarzyszeń, klastrów
c) grupy producentów rolnych
d) edukacja zawodowa

5. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych
a) utylizacja odpadów
pochodzenia zwierzęcego
b) odzyskiwanie energii i
ciepła z odpadów rolniczych
(biogazownie)
6. Produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt
a) produkcja paszy i karmy dla
zwierząt
7. Chów i hodowla ryb oraz zwierząt
a) hodowla ryb i innych
organizmów wodnych
b) hodowla bydła, drobiu
c) pszczelarstwo
III. DREWNO I MEBLARSTWO
1. Produkcja mebli
a) produkcja mebli biurowych,
sklepowych, kuchennych
b) produkcja akcesoriów
meblowych
c) tapicerstwo meblowe
d) produkcja klejów
e) produkcja materaców
f) produkcja wyrobów z
tworzyw sztucznych
g) produkcja maszyn
h) produkcja szkła
2. Produkcja innych wyrobów stolarskich
a) produkcja elementów
drewnianych do ogrodów
b) usługi stolarskie
c) stolarka otworowa oraz
produkcja metalowych
elementów stolarki
budowlanej
3. Sprzedaż produktów drzewno-meblarskich

a) sprzedaż mebli
b) sprzedaż okien i drzwi
drewnianych
c) sprzedaż rolet i zamków do
drzwi
d) montaż systemów
antywłamaniowych
4. Nauka i Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)
a) wydziały, instytuty i
laboratoria na uczelniach i w
JBR-ach
b) klastry meblarskie
c) edukacja zawodowa
5. Naprawa i konserwacja
a) konserwacja elementów
drewnianych
b) renowacja mebli
c) naprawa zamków
6. Usługi projektowe
a) projektowanie mebli
b) aranżacja wnętrz
7. Przetwórstwo i sprzedaż drewna
a) produkcja wyrobów
tartacznych
b) produkcja desek
budowlanych, podłogowych,
konstrukcji dachowych itp.
c) produkcja arkuszy
fornirowych
d) leśnictwo i pozostałe
drewna
e) sprzedaż drewna

