
Efekt oddziaływania IS 
Dbałość o przestrzeń morską, wykorzystywanie czystych technologii i OZE, 
oraz zwiększanie liczby rozwiązań i pojazdów ekologicznych.
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Cecha wyróżniająca specjalizację 
Dynamiczny rozwój obszarów działalności ukierunkowanych na zdrowie i 
jakość życia człowieka.
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3 Czynniki wpływające na innowacyjność oraz potencjał B+R i 
możliwości rozwoju Inteligentnej Specjalizacji:

Specjalizacja posiada silne powiązania oraz duże oddziaływanie na wiele obszarów gospodarczych, 
ponadto pośrednio wpływa na popyt na usługi i produkty oraz zatrudnienie w innych branżach. 
IS stanowi ważne narzędzie do pogłębiania procesów integracyjnych. 
O nieustannym rozwoju specjalizacji świadczą stosowane inteligentne rozwiązania w zakresie obsługi 
turystycznej i promocji oferty, tworzona nowoczesna i zróżnicowana infrastruktura społeczna, a także 
wdrażane innowacje związane z kreowaniem nowych produktów i usług. 
Kluczowym walorem i zarazem czynnikiem wzmacniającym specjalizację jest atrakcyjność turystyczna 
regionu i jej potencjał przyrodniczy oraz kulturowy. 
Wprowadzane przez specjalizację rozwiązania przekładają się na ograniczanie wpływu oddziaływania 
człowieka na przyrodę. 
Potencjał do dalszego rozwoju wynika z wykreowanej marki turystycznej regionu, której siłą są emocje 
turystów zbudowane na pozytywnym doświadczaniu i dopasowanej nowoczesnej ofercie usług i 
produktów. 
Możliwości wzrostu IS wynikają ze zmiany postaw w społeczeństwie oraz rozprzestrzeniania się trendów 
traktujących turystykę jako element stylu życia, który obejmuje indywidulany rozwój, zagospodarowanie 
czasu wolnego oraz budowanie relacji z naturą. 
Specjalizacja wzmacnia potencjał społeczny oraz wspiera społeczeństwo w zachowaniach zdrowotnych. 
Realizowane są badania oraz tworzona jest oferta służąca poprawie zdrowia i samopoczucia, 
obejmująca usługi medyczne, regeneracyjne, pielęgnacyjne. Kształtowana jest także turystyka 
specjalistyczna (turystyka aktywna, mikroturystyka) oraz rozwijana jest turystyka przyrodnicza, wiejska, a 
także związana z rekreacją wodną i rowerową.

TURYSTYKA I JAKOŚĆ ŻYCIA 



obszar tematyczny Innowacyjne działania i kierunki badań

Zdrowie człowieka

Biologiczne aspekty aktywności sportowej. 
Rola aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. 
Immunologia, biochemia i biologia molekularna wysiłku fizycznego. 
Biologiczny monitoring sprawności fizycznej w wychowaniu fizycznym i sporcie. 
Biologiczne czynniki warunkujące zdrowie i aktywność fizyczną. 
Edukacja zdrowotna osób w osób w różnym wieku. 
Styl życia i czynniki warunkujące zdrowie człowieka. 
Prozdrowotny sposób spęczania czasu wolnego. 
Metody wspierania zdrowia psychospołecznego człowieka. 
Zdrowie psychospołeczne dzieci i młodzieży.

Rekreacja 
Logistyka turystyki wodnej. 
Innowacyjne rozwiązania w turystyce – autonomizacja portów (aplikacje zarządzania portami
jachtowymi)

Usługi turystyczne i 
zagospodarowanie 

przestrzeni transgra nicznej.

Jakość usług turystycznych. 
Kreowanie innowacyjnych produktów turystycznych, w tym innowacyjne produkty turystyczne
dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. 
Turystyczne wykorzystanie/zagospodarowanie przestrzeni transgranicznej. 
Współpraca w zakresie tworzenia transgranicznych produktów turystycznych. 
Turystyka dostępna.
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Przygotowano na podstawie: "INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO"


