Zaproszenie
„Spotkanie warsztatowe inteligentnej specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego”

DREWNO & MEBLARSTWO
(Timber and Furniture)

Elbląg, 27 marca 2013 r.

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzi intensywne prace nad
identyfikacją inteligentnych specjalizacji regionalnych (ang. smart specialisation),
tj. obszarów o wysokim potencjale budowania przewagi konkurencyjnej regionu,
których wyznaczenie jest warunkiem niezbędnym pozyskiwania finansowania
z funduszy europejskich po 2013 r.
Podczas trwającej aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa
warmińsko-mazurskiego
zidentyfikowano
trzy
potencjalne
specjalizacje regionu określone jako: ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność
wysokiej jakości.
Zależy nam na zebraniu opinii od firm z regionu na temat inteligentnej specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego „drewno & meblarstwo”, w tym
m.in. potrzeb i wyzwań rozwojowych, zakładanych rynków zbytu, mechanizmów
wsparcia finansowego, współpracy przedsiębiorców i sektora B+R, niezbędnych
technologii, dostępnego i potrzebnego kapitału ludzkiego, pozyskiwania rynków
zagranicznych oraz internacjonalizacji i komercjalizacji badań i w ślad za tym
oczekiwanego rozwoju specjalizacji naukowych.
W obrębie powyższej specjalizacji wstępnie zdefiniowano m.in. następujące pola
działalności:








produkcja mebli
produkcja innych wyrobów stolarskich
naprawa i konserwacja
nauka i IOB
usługi projektowe
sprzedaż produktów drzewno-meblarskich
przetwórstwo i sprzedaż drewna

Wyniki spotkania z Państwem są niezwykle istotne w świetle przygotowania do nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej, gdyż będą miały wpływ m.in. na obszar
i rodzaj wsparcia w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25 marca 2013 r. wysyłając
formularz zgłoszeniowy faksem pod numer (089) 521-93-09 bądź drogą
elektroniczną na adres: d.blasi@warmia.mazury.pl. Z uwagi na warsztatowy
charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona (około 50 osób). Dodatkowych
informacji udziela Pani Gabriela Zenkner-Kłujszo (tel. 89 521 93 20; e-mail:
bpr2@warmia.mazury.pl)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zaprasza

na spotkanie warsztatowe nt. inteligentnej specjalizacji

województwa warmińsko‐mazurskiego
DREWNO & MEBLARSTWO
organizowane przez
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
27 marca 2013 roku, godz. 10:00
w Hotelu Żuławy
ul. Królewiecka 124-126, Elbląg

Jacek Protas

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Program

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15

Powitanie
Pan Jarosław Marek Słoma - Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:15 – 10:45

Uwarunkowania i metodologia wyboru specjalizacji
Pan dr hab. Wojciech Dziemianowicz prof. UW –
Geoprofit

10:45 – 11:45

Kluczowe wyzwania i problemy specjalizacji (wyniki
analizy jakościowej)
Pan dr Michał Klepka – Instytut ITTM

11:45 -13:15

Kierunki inwestycji w specjalizacje
perspektywie finansowej UE – dyskusja

13:15 - 13.30

Podsumowanie
Pan Jarosław Marek Słoma - Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

13.30 - 14.30

Lunch

w

nowej

