
Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich - Warsztaty 
Kielce, 8 kwietnia 2017

Tworzenie innowacji w turystyce zdrowotnej 

jako inteligentnej specjalizacji regionu świętokrzyskiego

Monika Knefel



Inteligentne specjalizacje 
województwa świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) 
Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+



Turystyka jako inteligentna specjalizacja w Polsce

Główne specjalizacje
* Specjalizacje wspierające
** Przyszłe kierunki rozwoju

Bęczkowska, M., 2014, Inteligentne specjalizacje w turystyce polskich regionów, [w:] Zamelska, M., (red.) 
Turystyka i Rekreacja w przestrzeni miast i regionów, Studia Periegeica nr 2(12)/2014, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu, s. 37-50.  - dane zaktualizowane 



Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

● Turysyka zdrowotna

- turystyka medyczna
- turystyka uzdrowiskowa
- turystyka SPA&wellness

● Turystyka prozdrowotna (agroturystyka)



Czym są innowacje?

Pojęcie innowacji zostało wprowadzone przez
J. Schumpetera w 1912 roku, który dzieląc proces

wprowadzania innowacji na trzy etapy zbudował
Model Triady Schumpetera

„kreowanie nowych idei i implementowanie
ich do nowych produktów lub procesów”

Schumpeter, J. A. 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, PWN. 
Abu-jarad I., Nor'Aini, Y., 2010, Innovation Creation and Innovation Adoption: A Proposed Matrix Towards a better Understanding, International Journal of 
Organizational Innovation, vol. 3, no.1 
https://www.academia.edu/1223542/Innovation_creation_and_Innovation_Adoption_A_Proposed_Matrix_towards_a_Better_Understanding



Kiedy innowacja przestaje 
być innowacją?

- gdy przestaje być nowością

- gdy jest dublowana, naśladowana, powszechna

Wniosek 1: pojęcie innowacyjności jest ściśle powiązane
z czasem.

Wniosek 2: należy chronić swoje rozwiązania

Wniosek 3: należy tworzyć nowe rozwiązania



Innowacje w turystyce zdrowotnej
i prozdrowotnej

● Przykład współpracy nauki i biznesu:

- Staż naukowy w ramach projektu Inwencja II, 
realizowanego przez Kielecki Park Technologiczny

- Przedsiębiorca: Hotel ODYSSAY Wellness&SPA *****
- Pracownik uczelni: Monika Knefel 

● Rezultat:

- nowe zabiegi
- 2 zgłoszenia patentowe
- 1 przyznana ochrona



Jak tworzyć innowacje?
Dokładna analiza i identyfikacja potrzeb:

- rozbudowa strefy saun

- wyróżnienie oferty

- potrzeba stworzenie wyjątkowych gdzie indziej nie 
oferowanych zabiegów (innowacji)

Jakie problemy są do rozwiązania:

- niskie wykorzystanie zasobów lokalnych

- naśladownictwo



Gdzie szukać inspiracji?

Słuchanie Klientów:

- chcą próbować lokalnej kuchni, poznać kulturę
i tradycje regionu, dlaczego zatem strefa SPA nie oferuje
zabiegów z wykorzystaniem zasobów lokalnych?

Analiza trendów rynkowych:

- zdrowy styl życia

- zwrot ku naturze

- promowanie zasobów lokalnych



Tworzenie innowacji

Proces twórczy – najtrudniejszy etap, niezbędna jest
kreatywność oraz wiedza ekspercka z różnych dziedzin.

Zgodnie z teorią innowacji powstają one na styku
różnych dziedzin, wymagają szeregu konsultacji
i współpracy zespołowej.

Współpraca z brokerem innowacji, czyli osobą
dysponującą bazą relacji z ekspertami branżowymi,
naukowcami i wysokiej klasy specjalistami daje możliwość
wypracowania innowacyjnych rozwiązań.



W ramach współpracy określono 
cele i zadania: 

● Wzmocnienie lokalnego charakteru oferty
● Stworzenie zabiegów nawiązujących do 

zasobów lokalnych
- Wellness
- SPA

● Strategia promocji



● Nowy zabieg SPA

- Sauna świętokrzyska jako adaptacja pomieszczenia
technicznego - projekt

- misa na piec saunowy na świerze lokalne zioła, zimą 
igliwie, szyszki

- kominek saunowy – wykorzystanie relakujących
i wyciszających właściwości patrzenia na ognisko, 
ogień z dodatkowym efektem akustycznym a także
jest nawiązaniem do tradycji 

Wypracowane innowacje







Wypracowane innowacje
● Nowe zabiegi wellness

- krzemień pasiasty – występujący tylko w Górach
Świętokrzyskich – wykorzystanie w zabiegu masażu
ciepłymi i zimnymi kamieniami

- zabiegi na bazie lokalnych ziół, owoców np. masaż
stęplami ziołowymmi (medycyna ludowa)

● Zgodnie z zasadami rytmów księżyca



Jak finansować innowacje?
- NCBiR

- projekty badawcze

- ogólnopolskie

- PARP 

- projekty wdrożeniowe, patenty
- ogólnopolskie, Polska Wschodnia

- Urząd Marszałkowski RPO WŚ 2014-2020

- 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 
przedsiębiorczości

- 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

- Fundusze szwajcarskie, norweskie



Jak chronić swoje pomysły?
- Patentować lub chronić know-how



Gdzie i jak szukać wsparcia procesów 
proinnowacyjnych?

Współpracując z:

- IOB - Instytucjami otoczenia biznesu - najlepiej 
branżowymi;

- klastrami i stowarzyszeniami branżowymi;

- uczelniami i instytutami branżowymi; 

- ekspertami branżowymi;

- aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach branżowych, 
forach, kongresach;

- współpracować z brokerami innowacji 
z branżowych kręgów innowacji.



Jak efektywnie wdrażać innowacje?

Korzystać ze wsparcia:

- finansowania badań

- staży naukowych

Promować innowacje:

- artykuły sponsorowane 

- publikacje branżowe i naukowe

- social media 

- konkursy branżowe



Co znaczy być innowacyjnym 
i czy wystarczy być innowacyjnym?

Być innowacyjnym to znaczy twórczo
podchodzić do rozwiązywania problemów
i kreatywnie łączyć tworzoną oraz dostępną
wiedzę.

Oczywiście nie wystarczy być
innowacyjnym, należy innowacje wdrażać,
rozwijać i tworzyć nowe.
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