Zdrowie i jakość życia
Zdrowie i jakość życia w regionie jest specjalizacją o horyzontalnym znaczeniu dla rozwoju
województwa lubuskiego. Bazuje ona na istniejących w Polsce i w całej Europie negatywnych
trendach demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, ale również trendach
poprawy jakości życia, w szczególności jakości życia w chorobie lub w ramach profilaktyki
zdrowotnej.
Specjalizacja ta obejmuje:
rozwój metod leczenia na bazie technologii medycznych oraz aparatury medycznej
w szczególności w połączeniu z:
wysoko zaawansowanymi usługami medycznymi obejmującymi przede wszystkim profilaktykę
i rehabilitację;
turystyką zdrowotną wraz z towarzyszącymi jej innymi aktywnościami takimi, jak: sport,
rekreacja i wypoczynek.
Dodatkowo w ramach tego obszaru specjalizacji uwzględniony został obszar:
zdrowa, bezpieczna żywność obejmujący cały proces wytwarzania począwszy od rolnictwa
poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i rynkach
zagranicznych (eksport). Specjalizacja ta obejmuje również branże powiązane takie, jak: sektor
ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. dystrybucja i magazynowanie itp.).

Ochrona zdrowia jest jednym z ważniejszych problemów społecznych współczesnego świata
nierozerwalnie związanym z systematycznie przyrastającym udziałem osób starszych, które
ukończyły 65 lat. Właściwie działający system opieki zdrowotnej oprócz rozwijania tzw. kluczowych
technologii medycznych wymaga również przygotowania zaplecza techniczno-organizacyjnego
umożliwiającego prowadzenie profilaktyki, diagnostyki i leczenia w zakresie podstawowych
jednostek chorobowych. Rozwój technologii medycznych oferujących szeroki asortyment produktów
przebiega niezwykle dynamicznie na całym świecie. Jest to proces nierozerwalnie związany z
rozwojem informatyzacji i wyposażenia w wyspecjalizowane oprogramowania umożliwiające
automatyzację stosowanych procedur medycznych. Warunkiem koniecznym dla szybkiego rozwoju w
obszarze technologii i usług medycznych, które są częścią obszaru specjalizacji Zdrowie i jakość
życia jest rozwój innowacyjności w ramach takich obszarów, jak: edukacja, badania naukowe i
rozwojowe, wdrażanie nowych rozwiązań do produkcji czy też tworzenie zaplecza naukowotechnologicznego.
Potencjał obszaru specjalizacji:
Przyjęcie obszaru: Zdrowie i jakość życia jako inteligentnej specjalizacji województwa lubuskiego
znajduje swoje korzenie w zidentyfikowanych w ramach przeprowadzonych badań potencjałach
rozwojowych regionu. Jakość życia można mierzyć na różne sposoby, jednak najczęściej
przedmiotem oceny w tym obszarze jest jakość:
środowiska w jakim funkcjonuje człowiek – bardzo silny potencjał województwa lubuskiego,
dostępu do ochrony zdrowia, usług medycznych – rozwijający się potencjał regionu,
dostępu do żłobków, przedszkoli – dobra pozycja województwa lubuskiego, lepsza niż innych
regionów w Polsce,
dostępu do wiedzy i edukacji – rozwijający się potencjał regionu,
dostępu do infrastruktury transportowej – odnotowano znaczną poprawę w tym obszarze w
ostatnich latach,
dostępu do kultury, rekreacji, możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego – rozwijający się
potencjał województwa.
Potencjał tego obszaru specjalizacji tworzą: przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem
technologii medycznych – obszar zidentyfikowany jako obecny starter gospodarczy; przedsiębiorstwa
sektora rolno-spożywczego – komplementarny z obecnymi w regionie tradycjami dotyczącymi
produktów regionalnych, w tym produkcji wina.
Branża rolno-spożywcza w województwie lubuskim charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, ale
– co trzeba podkreślić – również koncentracją przestrzenną. Większość podmiotów działających w tej
branży to podmioty małe, jednak w lokalnych strefach ekonomicznych ulokowały się również duże
firmy produkujące żywność. Region jest jednym z największych producentów drobiu. Zakorzenienie
tej branży w regionie występuje raczej na płaszczyźnie produkcji rolnej niż na płaszczyźnie
przetwórstwa spożywczego. O zakorzenieniu w regionie możemy mówić w odniesieniu do produktów
bio- i eko- oraz istniejących produktów regionalnych np. związanych z produkcją wina. Duże firmy
umieszczone na terenie KS-SSE mają zbudowany i w miarę stabilny rynek dla swoich produktów. W
przypadku regionalnych producentów istnieje niewiele marek znanych poza regionem lubuskim.
Obszar rynku produktów regionalnych jest ograniczony do regionu i regionów ościennych – nie jest
zatem szeroki. Rozwój rynku ogranicza również skala produkcji, która w przypadku produktów bio- i
eko- nie jest duża.
Potencjał przyrodniczy regionu – lubuskie to region o znacznych walorach przyrodniczych
świadczący o specyfice i postrzeganiu województwa jako regionu lesistego, z dużą ilością jezior i
czystego;

potencjał turystyczny – duże szanse rozwojowe, także ze względu na bliskie położenie w sąsiedztwie
Niemiec;
Uzasadnienie wyboru:
Zgodność zaproponowanego obszaru inteligentnej specjalizacji ze zidentyfikowanymi potencjałami
regionu oraz priorytetowymi kierunkami rozwoju w Polsce i na świecie tj.:
dający szanse rozwoju potencjał firm technologicznych w obszarze specjalizacji; większość
technologii medycznych jest dziś oparta na kilku wiodących technologiach, z czego
przynajmniej dwie rozwijają się w województwie lubuskim są to: IT oraz biotechnologia;
potencjał firm sektora rolno-spożywczego na nowo aktywnie podejmujących działalność
szczególnie w obszarze zdrowej i bezpiecznej żywności;
dający szanse rozwoju w przyszłości potencjał firm usługowych w obszarze specjalizacji
dotyczący opieki zdrowotnej, usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i
turystycznych (agroturystyka, turystyka medyczna);
posiadany potencjał przyrodniczy, na bazie którego powinien nastąpić rozwój funkcji
turystycznych w regionie;
zgodność zaproponowanego obszaru specjalizacji z obserwowanymi w krajach
wysokorozwiniętych tendencjami dotyczącymi rosnącego znaczenia kierunków rozwoju
związanych z koniecznością podnoszenia jakości życia w starzejących się społeczeństwach oraz
związane z tym tendencje do poprawy jakości życia;
zgodność z obserwowanymi w krajach wysokorozwiniętych tendencjami ukierunkowanymi na
produkcję wysokojakościowej, zdrowej, ekologicznej i bezpiecznej żywności związanymi
również z dążeniem do poprawy jakości życia;
dynamicznie rosnący popyt na innowacyjne produkty i usługi w zaproponowanym obszarze na
całym świecie – duży potencjał rozwojowy obszaru specjalizacji
bliskie powiązanie zaproponowanego obszaru specjalizacji ze specjalizacją Zielona Gospodarka,
pozwalające na tworzenie łańcuchów wartości i generowanie wartości dodanej pomiędzy tymi
specjalizacjami np. branża spożywcza może być istotnym ogniwem w łańcuchu wartości w stosunku
do takich branż, jak rolnictwo, turystyka i agroturystyka, a także gospodarka odpadami;
rozwijające się zaplecze instytucjonalne, wspierające tę branżę np. dla branży rolno-spożywczej
Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych przy UZ w Kalsku.
Obszar ten obejmuje poza obszarem technologii i usług dla zdrowia, również branżę rolnospożywczą, turystyczną, produkty regionalne, czy wyspecjalizowane formy turystyki.
Efekty gospodarcze:
rozwój firm obszaru specjalizacji;
tworzenie nowych innowacyjnych firm technologicznych i usługowych w obszarze zdrowia;
zwiększenie efektywności i wydajności firm sektora rolno-spożywczego, także poprzez wzrost
eksportu produktów;
ukierunkowanie rozwoju na odbiorców krajowych i zagranicznych; umacnianie wizerunku
województwa lubuskiego jako regionu o znacznym potencjale przyrodniczym i dostępnej,
dobrej jakościowo bazie turystycznej;
rozwój firm wspomagających, szczególnie w obszarze technologii informatycznych;
wzmacnianie potencjału naukowego i badawczo-rozwojowego w obszarze specjalizacji;
nowe powiązania w ramach specjalizacji np. poprawa jakości życia na bazie
wysokojakościowych produktów żywnościowych, czystego środowiska;

rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki, badawczo-rozwojową oraz sektorem przedsiębiorstw.
Efekty innowacyjne:
akceptacja postaw proinnowacyjnych, wzrost zainteresowania sprzedażą nowych lub istotnie
ulepszonych produktów/usług wprowadzanych na rynek, nowymi rozwiązaniami zarówno w
obszarze technologii i usług medycznych, jak i w odniesieniu do firm sektora rolnospożywczego oraz firm wspomagających rozwój specjalizacji, szczególnie w obszarze
technologii informatycznych;
rosnący udział firm województwa lubuskiego w grupie liderów zarówno na rynkach: lokalnym
i regionalnym, jak i rynkach zagranicznych;
wzrost poziomu zaawansowania technologicznego firm;
wzrost poziomu zaangażowania w działalność w układzie międzynarodowym;
wzrost zainteresowania współpracą pomiędzy firmami obszaru specjalizacji a sferą nauki i
instytucjami otoczenia biznesu;
innowacje społeczne, w tym rozwój ekonomii społecznej, w szczególności w zakresie
możliwości generowania nowoczesnych/innowacyjnych rozwiązań dotyczących problemów
demograficznych (starzenie się społeczeństwa, a także budowania partnerstwa na rzecz
rozwoju kapitału społecznego w regionie).
wzrost potencjału rozwojowego firm obszaru specjalizacji, zgodnie z opiniami ekspertów
wskazującymi, że województwo lubuskie stanie się bardzo atrakcyjną lokalizacją do rozwoju
usług i technologii dla zdrowia człowieka najpóźniej do roku 2030.

