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3.2. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 

 

W ramach PO Innowacyjna Gospodarka  w województwie łódzkim realizowane są projekty należące 

do I, II, III, IV, V, VI i VIII priorytetu. Są to: 

I – badania i rozwój nowoczesnych technologii; 

II – infrastruktura sfery B+R; 

III – kapitał dla innowacji; 

IV – inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; 

V – dyfuzja innowacji; 

VI – polska gospodarka na rynku międzynarodowym; 

VIII – społeczeostwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. 

Województwo łódzkie nie realizuje projektów z osi VII, również nie korzysta ze wsparcia pomocy 

technicznej, gdyż wszyscy beneficjenci IX osi priorytetowej mają siedziby na terytorium województwa 

mazowieckiego. 

Analiza regionalna pokazuje że najwięcej umów o dofinansowanie od uruchomienia Programu 

zostało podpisanych w województwie mazowieckim (2 388), stanowią one prawie 22% wszystkich 

podpisanych umów. W dalszej kolejności są województwa: wielkopolskie (1 380 umów, ok. 13%) oraz 

małopolskie (1 289 umów, ok. 12%). W województwie łódzkim podpisano 553 umowy, i stanowi to 

w puli krajowej udział na poziomie 5%. Natomiast najmniej podpisano ich w województwach: 

warmiosko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, opolskim i świętokrzyskim, a łącznie umowy z tych 

województw stanowią 10,2% wszystkich umów. 

Analogicznie do umów o dofinansowanie, również wartośd umów jest najwyższa w województwie 

mazowieckim i wynosi 1,39 mld euro, następnie w województwach: małopolskim (677 mln euro) 

i dolnośląskim (604 mln euro). Wartośd podpisanych umów o dofinansowanie dla województwa 

łódzkiego była na poziomie 393 mln euro, tym samym zajmuje ono 6. miejsce w kraju. Najniższe 

łączne wartości umów o dofinansowanie mają miejsce w województwach: zachodniopomorskim 

(95 mln euro) i warmiosko-mazurskim (114 mln euro), a więc odpowiednio 14- i 12-krotnie mniejsze 

niż w województwie mazowieckim. 
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Wykres 17. Liczba i wartość podpisanych umów wg województw w ramach POIG 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 18. Ilość projektów realizowanych w ramach POIG w województwie  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Łączna ilość projektów realizowanych w ramach POIG w województwie łódzkim wynosi 590. 

Najwięcej projektów (205) realizowanych jest w ramach priorytetu VIII i związanych jest z rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego i zwiększaniem innowacyjności gospodarki. Projekty te wspierane są 

dotacja unijną w ramach czterech działań: wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 

gospodarki elektronicznej, wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B i zapewnienie 

dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Niemalże 

równe liczby realizowanych projektów dotyczą priorytetu IV – Inwestycje w innowacyjne 
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przedsięwzięcia (134), i VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (137), najmniej, bo tylko 

4 dotyczą osi II Infrastruktura sfery B+R. 

Dokonując analizy 24 działań w obrębie 7 priorytetów dla których składano wnioski aplikacyjne 

o dofinansowanie projektów w województwie łódzkim, należy stwierdzić, że najwięcej złożono 

do działania 6.1. Paszport do eksportu (125). Dużo umów realizacyjnych podpisano dla projektów 

w działaniu 8.1. Wspieranie działalności  gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 

(97) oraz 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (78). Najmniej projektów 

złożono z priorytetu V Dyfuzja innowacji, po 1 w działaniach: 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań 

kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu 

świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, 5.3 Wspieranie 

ośrodków innowacji. 

W ramach POIG 1 projekt obejmuje całe terytorium województwa, pozostałe 684 projekty 121 miast 

i gmin regionu. Najwięcej projektów realizowanych jest w Łodzi (315), a następnie w miastach: Zgierz 

(21), Piotrków Trybunalski (17), Pabianice (16), Konstantynów Łódzki (11), Sieradz (10), Kutno (8), 

oraz w gminie Wieluń (10), Zgierz (9), Aleksandrów Łódzki (8), po 7 w gminach: Andrespol, Kleszczów, 

Pabianice.  

Projekty POIG nie są natomiast realizowane w gminach w południowej części województwa (powiat 

pajęczański, radomszczański). Zdecydowana zgodność przestrzenna występuje w przypadku Łodzi – 

jest tu realizowanych najwięcej projektów (315) o największej wartości (ponad 1 247 mln zł) 

i największym dofinansowaniu (ponad 749 mln zł).  

Rozmieszczenie przestrzenne ilości projektów POIG realizowanych w województwie łódzkim 

przedstawiono na mapie nr 8. 

Koszty (wartość ogółem projektów) realizacji wszystkich projektów POIG wyniosą na terenie 

województwa łódzkiego 3 340 677 001,12 zł. Będą one dofinansowywane z budżetu UE w ponad 46% 

- wielkość zakładanych dotacji z Unii wyniesie 1 598 350 634,17 zł. 
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Wykres 19. Wartość i wielkość dofinansowania z UE projektów realizowanych wg osi priorytetowych 

w ramach POIG w zł 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Największe dofinansowanie (379 mln zł), a zarazem największą wartość ogólną (873 mln zł) mają 

projekty związane z nowymi inwestycjami o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach działania 

4.4. Jest ich łącznie 31. 

Najwyższą ogólną wartość mają, jak już wymieniano, wszystkie projekty realizowane w Łodzi (ponad 

1 247 mln zł), a następnie w miastach: Radomsko (384,5 mln zł), Zgierz (ponad 146 mln zł), Kutno 

(ponad 113 mln zł) oraz w gminie Kleszczów (ponad 299 mln zł). 

Rozmieszczenie przestrzenne wartości realizowanych projektów POIG w województwie łódzkim 

przedstawiono na mapie nr 9. 

Największą wartość posiadają pojedyncze projekty realizowane także w ramach priorytetu IV tj. na 

terenie miasta Radomsko – projekt związany ze wsparciem inwestycji o dużym znaczeniu dla 

gospodarki – o wartości 383,7 mln zł – „Europejskie Centrum Usług Wspólnych – inteligentne systemy 

logistyczne oraz 2 projekty na terenie gminy Kleszczów – projekt  z działania 4.4 Nowe inwestycje 

o wysokim  potencjale innowacyjnym o wartości 99,9 mln zł - „Uruchomienie produkcji  taśm 

aluminiowych w koncepcyjnej technologii walcowania na zimno” , a także projekt o wartości 88,2 mln 

zł - „Wdrożenie innowacyjnej  technologii wytwarzania stopów aluminiowych o jednorodnej 

strukturze”. 

Rozmieszczenie przestrzenne gmin, w których realizowane są najdroższe projekty POIG przedstawiono 

na mapie nr 10. 

Projekty POIG realizowane są w 26 miastach województwa łódzkiego. Największa ilość projektów 

realizowana jest w ramach priorytetów: „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności 
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gospodarki, „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, oraz ”Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia” Największą ogólną wartością odznaczają się projekty realizowane w Łodzi (ponad 

1 247 mln zł), najmniejszą w mieście Stryków (12,5 tys. zł). 

Strukturę wartości projektów POIG w miastach wg osi priorytetowych przedstawiono na mapie nr 11 

Dofinansowanie projektów (lokalizacji) POIG będzie obejmować swoim zasięgiem 121 jednostek 

administracyjnych województwa, przy czym największe trafi do Łodzi (wspomniane już ponad 

749 mln zł), a następnie do miast: Radomsko, Zgierz, Konstantynów Łódzki, Kutno, Skierniewice, 

Bełchatów, Pabianice, Łęczyca oraz gmin: Kleszczów, Opoczno, Zgierz, Zduńska Wola, Wieruszów,  

Wieluń, Pabianice. Wyjątkiem jest jeden projekt o wartości 33,3 mln zł dofinansowanie 13,7 mln zł, 

tytuł: „ Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”) 

obejmujący całe województwo 

Rozmieszczenie przestrzenne dofinansowania do projektów POIG realizowanych w województwie 

łódzkim przedstawiono na mapie nr 12. 

Do końca 2011r w ramach POIG zrealizowano 332 projekty o łącznej wartości 1 255,98 mln zł, dla 

których dofinansowanie środkami UE wyniosło 487,2 mln zł. Najwięcej z nich (122) zrealizowano 

w ramach priorytetu VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym (szczególnie działanie 

6.1. Paszport do eksportu – 111 projekty). 94 projekty zrealizowano w ramach Priorytetu VIII 

Społeczeństwa informacyjnego – zwiększanie innowacyjności gospodarki, kolejne 75 – Priorytetu IV 

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. 26 projektów dotyczyło Priorytetu I Badania i rozwój 

nowoczesnych technologii oraz 8 projektów priorytetu V Dyfuzja innowacji oraz 6 projektów 

Priorytetu III  

Kapitał dla Innowacji, a tylko 1 projekt zrealizowano z zakresu Infrastruktury B+R - Priorytet II. 

Zakończenie rzeczowe i finansowe inwestycji w ramach Programu POIG dotyczyło 279 projektów 

o wartości 685,1 mln zł. Finał zadania projektowego dotyczył w rozbiciu na osie priorytetowe: 

I - 20, IV - 62, V -  4, VI - 112, VIII - 78 projektów. 

Załączniki tabelaryczne nr 1 i nr 2 – tabela 2 bilansują projekty POIG według osi i działań, wskazują 

projekty o największej wartości. 

 

 

 

 

 

 













Załącznik nr 1 – Tabela 2  
Liczba projektów i ich wartości według priorytetów i działao POIG 2007 - 2013 

 

Priorytet Działanie Ilość Wartość w PLN Dofinansowanie w PLN 
% udział dofinansowania 

w wartości projektu 

I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1.1. Wsparcie badao naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy  9 224 285 178,64 182 286 439,10 81,3 

I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 
1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych 
przez jednostki naukowe 

20 168 591 331,91 138 471 108,87 82,1 

I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1.4. Wsparcie projektów celowych 50 359 727 732,13 166 808 211,16 46,4 

II. Infrastruktura sfery B+R 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 2 46 371 002,90 38 313 270,11 82,6 

II. Infrastruktura sfery B+R 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki  2 19 970 896,98 16 975 262,43 85,0 

III. Kapitał dla innowacji 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej  2 28 920 858,58 24 582 729,79 85,0 

III. Kapitał dla innowacji 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 7 8 612 575,08 6 784 058,31 78,8 

IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.1. Wsparcie wdrożeo wyników prac B+R  27 386 821 054,02 168 680 794,63 43,6 

IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w 
zakresie wzornictwa przemysłowego 

23 163 144 755,81 69 420 624,87 42,6 

IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.3. Kredyt technologiczny 46 204 734 738,19 101 714 459,99 49,7 

IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 31 872 996 167,01 379 008 037,28 43,4 

IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki  7 510 862 937,91 112 691 361,87 22,1 

V. Dyfuzja innowacji 
5.1. Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym 

1 8 514 762,30 6 703 737,07 78,7 

V. Dyfuzja innowacji 
5.2. Wspieanie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne 
usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym  

1 6 017 680,90 4 801 854,08 79,8 

V. Dyfuzja innowacji 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności  1 85 919 740,71 50 474 500,25 58,7 

V. Dyfuzja innowacji 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną  19 3 037 861,17 1 588 711,87 52,3 

VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.1. Paszport do eksportu 125 9 605 465,30 4 375 708,72 45,6 

VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz 
powstawanie nowych terenów inwestycyjnych 

1 156 210,00 132 778,50 85,0 

VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 1 33 321 467,00 13 756 957,60 41,3 

VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.5. Promocja polskiej gospodarki 10 710 305,31 354 073,77 49,8 

VIII. Społeczeostwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności 
gospodarki 

8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej 

97 64 454 450,65 42 224 514,37 65,5 

VIII. Społeczeostwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności 
gospodarki 

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 78 53 435 789,69 27 939 206,19 52,3 

VIII. Społeczeostwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności 
gospodarki 

8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion 12 27 715 331,41 18 474 020,93 66,7 

VIII. Społeczeostwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności 
gospodarki 

8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili 18 52 748 707,53 21 788 212,41 41,3 

  
 

590 3 340 677 001,12 1 598 350 634,17 47,8 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 - największa liczba projektów lub projekty o największej wartości  

 - najmniejsza liczba projektów lub projekty o najmniejszej wartości  



Załącznik nr 2 – Tabela 2 
 
Projekty o największej wartości realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
 

Lp Tytuł projektu Nazwa beneficjenta 
Wartośd projektu 

(PLN) 

Wartośd 
dofinansowania z 

UE (PLN) 

% udział 
dofinansowania 

w wartości 
projektu 

Lokalizacja Priorytet Działanie 

1 
Europejskie centrum usług wspólnych - 
inteligentne systemy logistyczne 

JYSK Sp. z  o.o. 383 676 813,19 80 194 743,73 20,9% m. Radomsko 
IV. Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 

4.5. Wsparcie inwestycji o 
dużym znaczeniu dla 
gospodarki 

2 
Uruchomienie produkcji taśm 
aluminiowych w koncepcyjnej 
technologii walcowania na zimno 

Eurometal SA 99 954 600,00 35 587 596,00 35,6% Kleszczów 
IV. Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 

4.4. Nowe inwestycje o 
wysokim potencjale 
innowacyjnym 

3 
Wdrożenie innowacyjnej technologii 
wytwarzania stopów aluminium o 
ujednorodnionej strukturze 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe "Eko-Świat" Jarosław 
Śliwakowski 

88 175 500,00 35 592 228,50 40,4% Kleszczów 
IV. Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 

4.4. Nowe inwestycje o 
wysokim potencjale 
innowacyjnym 

4 BIONANOPARK 
Łódzki Regionalny Park 
Naukowo - Technologiczny Sp. z 
o.o. 

85 919 740,71 50 474 500,25 58,7% m. Łódź V. Dyfuzja innowacji 
5.3. Wspieranie ośrodków 
innowacyjności 

5 

Rola transporterów oporności 
wielolekowej w farmakokinetyce i 
toksykologii - testy in vitro w praktyce 
farmaceutycznej i klinicznej 

Uniwersytet Łódzki 62 344 740,00 46 121 000,00 74,0% m. Łódź 
I. Badania i rozwój 
nowoczesnych technologii 

1.1. Wsparcie badao 
naukowych dla budowy 
gospodarki opartej na 
wiedzy 

6 
Wdrożenie innowacyjnych technologii 
w Kongskilde Polska Sp. z o.o. 

Kongskilde Polska Sp. z o.o. 61 114 787,36 21 188 786,18 34,7% m. Kutno 
IV. Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 

4.4. Nowe inwestycje o 
wysokim potencjale 
innowacyjnym 

7 
Rozwój usług finansowo - księgowych, 
IT oraz utworzenie Działu B+R 

Infosys BPO Poland Sp. z o.o. 54 218 356,50 11 140 162,56 20,5% m. Łódź 
IV. Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 

4.5. Wsparcie inwestycji o 
dużym znaczeniu dla 
gospodarki 

8 

Wprowadzenie na rynek 
międzynarodowy innowacyjnego 
syntetycznego oleju diesel drugiej 
generacji. 

Ekotrend Sp. z o.o. 45 283 960,00 22 026 560,00 48,6% Zgierz 
IV. Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 

4.4. Nowe inwestycje o 
wysokim potencjale 
innowacyjnym 

9 

Technologia otrzymywania 
biodegradowalnych poliestrów z 
wykorzystaniem surowców 
odnawialnych 

Centrum Badao Molekularnych 
i Makromolekularnych PAN  

43 305 983,14 36 810 085,67 85,0% m. Łódź 
I. Badania i rozwój 
nowoczesnych technologii 

1.1. Wsparcie badao 
naukowych dla budowy 
gospodarki opartej na 
wiedzy 

10 

Wdrożenie innowacyjnej technologii 
produkcji wysokoreaktywnych 
sorbentów z wykorzystaniem aktywacji 
elektromagnetycznej 

WKG Trading Sp. z o.o. 43 209 350,00 17 914 175,00 41,5% Działoszyn 
IV. Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 

4.4. Nowe inwestycje o 
wysokim potencjale 
innowacyjnym 

Źródło: - dane wygenerowane z bazy KSI SIMIK 07-13 
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3.3. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

 

W ramach PO Kapitał Ludzki w województwie łódzkim realizowane są projekty należące do 

I, II, III, V, VI, VII, VIII i IX priorytetu. Są to: 

I – zatrudnienie i integracja społeczna; 

II – rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia 

osób pracujących; 

III – wysoka jakość systemu oświaty; 

V – dobre rządzenie; 

VI – rynek pracy otwarty dla wszystkich; 

VII – promocja integracji społecznej; 

VIII – regionalne kadry gospodarki; 

IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 

X – pomoc techniczna. 

Do końca 2012 r., biorąc pod uwagę proces kontraktacji o dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, najwięcej umów zawarto z województwem mazowieckim (4 330), na 

drugiej pozycji znalazło się województwo śląskie ( 3 319 umów) a na trzeciej województwo łódzkie 

(2 749 umów). Najmniej umów zostało podpisanych w województwie lubuskim, opolskim. 

Natomiast umowy o najwyższej wartości zostały podpisane w województwie mazowieckim 

(3,1mld PLN), śląskim (2,48 mld PLN), małopolskim (2,18 mld PLN). Wartość umów o dofinansowanie 

podpisanych z województwem łódzkim wyniosła (1,87 mld PLN), co plasowało województwo na 

5. pozycji w kraju. Najniższą wartość umów o dofinansowanie miało województwo podlaskie 

(945 mln PLN) i województwo opolskie (667 mln PLN). 

Najwyższy poziom wykorzystania dostępnych środków odnotowano w województwach: 

zachodniopomorskim (91,4%), łódzkim (88,6%) oraz dolnośląskim (88,5%). Najniższy natomiast 

w województwach: opolskim (70,8%), warmińsko-mazurskim (78%) i wielkopolskim (79%). 

Do końca 2012 r. najwyższy poziom wydatkowania osiągnięto w województwie łódzkim (67,7%) 

a następnie świętokrzyskim (65,8%) i pomorskim (65,3%). Najniższy poziom płatności odnotowano 

w województwach: wielkopolskim (50,5%), opolskim (52,7%), mazowieckim (55,2%) oraz śląskim 

(57,6%)1. 

Łączna ilość projektów realizowanych w ramach POKL w województwie łódzkim na koniec grudnia 

2012 r. wynosiła 2 899.  

                                                             
1 SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2012 ROKU. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. Warszawa, maj 2013 r. 
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Wykres 20. Ilość projektów wg osi priorytetowych realizowanych w ramach POKL  

w województwie łódzkim 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Najwięcej projektów realizowanych jest w ramach priorytetu IX (1033). Spośród wszystkich działań 

realizowanych w ramach X priorytetów największa ilość projektów realizowana jest w osi VIII 

w działaniu 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (501). Na kolejnym miejscu 

znajdują się projekty realizowane w działaniu 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych (488) oraz w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz 

aktywnej integracji (351) projektów. Natomiast tylko 1 projekt realizowany jest w ramach działania 

5.5. Rozwój dialogu społecznego i 1 w ramach działania 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia 

życia zawodowego i rodzinnego. 

W ramach POKL 794 projekty obejmują całe terytorium województwa, pozostałe 2 105 – różne 

fragmenty województwa, w tym wszystkie powiaty oraz poszczególne gminy lub ich kompilacje. 

Najwięcej projektów dla całych powiatów realizowanych jest w powiecie zgierskim  (77), 

piotrkowskim (69) i łódzkim grodzkim (58), najmniej – w powiecie skierniewickim grodzkim (22). 

Mając na uwadze projekty realizowane w gminach najwięcej jest ich w Łodzi (267) a następnie 

w gminach: Zgierz (39), Koluszki (36), Opoczno (32), Parzęczew i Skierniewice (po 31), Zduńska Wola 

(24), Działoszyn (23) oraz miastach: Ozorków (28), Łęczyca (26), Konstantynów Łódzki (24), Zduńska 

Wola (21). 

Najmniej projektów realizowanych jest w gminach położonych w południowej (powiaty: pajęczański 

i radomszczański) i północnej części województwa (powiat kutnowski). 
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Rozmieszczenie przestrzenne ilości projektów POKL realizowanych w województwie łódzkim 

przedstawiono na mapie nr 13. 

Koszty realizacji wszystkich projektów POKL wyniosą łącznie na terenie województwa łódzkiego 

2 117 866 660,58 zł. 

Będą one dofinansowywane z budżetu UE w ponad 82% - wielkośd dotacji z Unii to kwota wynosząca 

1 744 453 148,06 zł.  

Wykres 21. Wartośd projektów i wielkośd dofinansowania wg osi priorytetowych w ramach POKL 

realizowanych w województwie łódzkim 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Najwyższą ogólną wartością odznaczają się projekty związane z działaniem 6.1., dotyczącym poprawy 

dostępu do zatrudnienia oraz wspieraniem aktywności zawodowej w regionie –  ich łączna wartośd 

wynosi ponad  493,3 mln zł i są to jednocześnie projekty o największym dofinansowaniu, 

wynoszącym ponad 416,8 mln zł. W sumie jest to 256 projektów.  

Spośród projektów powiatowych najwyższą wartośd mają projekty realizowane w powiecie zgierskim 

(ponad  52 mln zł) i pabianickim (ponad 44 mln zł). 

Natomiast w odniesieniu do projektów gminnych najwyższą ogólną wartośd mają wszystkie projekty, 

których realizacja ma miejsce w Łodzi (ponad 313 mln zł) oraz w gminach: Skierniewice (prawie 

14 mln zł), Zgierz (ponad 12 mln zł) i Opoczno (ponad 12 mln zł) jak również w miastach: Zduoska 

Wola (ponad 14 mln zł), Pabianice (ponad 13 mln zł) i Tomaszów Mazowiecki (ponad 11 mln zł).  

Rozmieszczenie przestrzenne wartości realizowanych projektów POKL w województwie łódzkim 

przedstawiono na mapie nr 14 
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Najdroższe w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są pojedyncze projekty realizowane w ramach 

priorytetu VI i związane z poprawą dostępu do zatrudnienia oraz wspieraniem aktywności zawodowej 

w regionie.  

Są to: projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi Nr 1 „Łódzki rynek pracy to Twoja 

przyszłośd” o wartości 53,1 mln zł i dotacji 45,1 mln zł oraz projekt realizowany przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Łodzi Nr 2 „Wspieramy Twoją Aktywnośd” o wartości 39,4 mln zł i dotacji w wysokości 

33,4 mln zł.  

Pozostałe projekty o największej wartości (ponad 15 mln zł) realizowane są na terenie: Łodzi oraz 

powiatów: zgierskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego ziemskiego, kutnowskiego, 

sieradzkiego i radomszczaoskiego. 

Rozmieszczenie przestrzenne powiatów, w których realizowane są najdroższe projekty POKL 

przedstawiono na mapie nr 15 

Dofinansowanie do wszystkich projektów POKL realizowanych na terenie województwa łódzkiego 

przekroczy łącznie kwotę 1,7 mld zł.  

Spośród projektów realizowanych w powiatach, największe dofinansowanie do nich wystąpi 

w powiecie zgierskim (prawie 44 mln zł) i pabianickim (ponad 37 mln zł) 

Spośród gmin województwa – największe dofinansowanie przewidywane jest dla Łodzi (ponad 

255 mln zł), i gminy Skierniewice (prawie 12 mln zł) a następnie dla miasta: Zduoska Woli (ponad 

11 mln zł) i gminy Zgierz (ponad 10 mln zł). 

Rozmieszczenie przestrzenne projektów ze względu na wielkośd dofinansowania do projektów POKL 

realizowanych  w województwie łódzkim przedstawiono na mapie nr 16 

Do kooca grudnia 2012 r. w ramach POKL zrealizowano 2 283  zgłoszone projekty. W tym czasie 

wartośd otrzymanych dotacji wyniosła ponad 1,3 mld zł. 

Projekty były realizowane na terenie całego województwa łódzkiego, przy czym 554 projekty objęły 

swym zasięgiem cały region. 

Najwięcej projektów zrealizowano w Łodzi (202). Ich łączna wartośd wyniosła ponad 243 mln zł 

a otrzymana dotacja z budżetu UE to kwota powyżej 202 mln zł.  

Najwięcej projektów zrealizowano łącznie w ramach IX osi priorytetowej - Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach - 730 oraz w ramach VII osi - Promocja integracji społecznej - 642. 

Najmniej, bo jedynie dwa projekty zostały zrealizowane w ramach I osi - Zatrudnienie i integracja 

społeczna oraz w ramach III osi - Wysoka jakośd systemu oświaty - 10. projektów.  
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Ogółem w POKL zakooczono 1 908 projektów, które otrzymały płatnośd koocową. Łącznie wartośd 

zakooczonych projektów to 838 541 172,12 zł, a wartośd dofinansowania z budżetu UE to kwota 

690 828 157,11 zł co stanowi 82,4%. 

W omawianym programie najwięcej projektów zakooczono w ramach IX osi priorytetowej – Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach (685) i VII osi priorytetowej – Promocja integracji społecznej 

(455). Najmniej, bo jedynie po 2 projekty zakooczono w I osi priorytetowej – Zatrudnienie i integracja 

społeczna.  

Załączniki tabelaryczne nr 1 i nr 2 – tabela 3 bilansują projekty POKL według osi i działao, wskazują 

projekty o największej wartości. 

 

  











Załącznik nr 1 – Tabela 3 
Liczba projektów i ich wartości według priorytetów i działao POKL 2007 - 2013 

 

Priorytet Działanie Ilość Wartość w PLN Dofinansowanie w PLN 
% udział dofinansowania    

w wartości projektu 

I. Zatrudnienie i integracja społeczna 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji społecznej  3 2 397 321,40 2 037 723,19 85,0 

I. Zatrudnienie i integracja społeczna 
1.5. Wspieranie rozwiązao na rzecz godzenia życia zawodowego i 
rodzinnego 

1 103 929,32 75 088,93 72,2 

II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 93 44 449 591,80 25 685 631,07 57,8 

III. Wysoka jakośd systemu oświaty 3.3. Poprawa jakości kształcenia 16 47 540 212,19 40 409 180,36 85,0 

III. Wysoka jakośd systemu oświaty 3.4. Otwartośd systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie 4 1 184 419,47 1 006 756,55 85,0 

V. Dobre rządzenie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej  22 22 572 057,49 19 186 248,86 85,0 

V. Dobre rządzenie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora 6 5 800 262,20 4 930 222,87 85,0 

V. Dobre rządzenie 5.5. Rozwój dialogu społecznego 1 181 861,25 154 582,06 85,0 

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie 

256 493 217 499,73 416 765 099,91 84,5 

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  83 122 593 009,99 104 204 058,49 85,0 

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich 

148 6 990 252,81 5 941 714,89 85,0 

VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  189 218 962 311,48 186 117 964,76 85,0 

VII. Promocja integracji społecznej 
7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej 

137 126 712 910,33 107 705 973,78 85,0 

VII. Promocja integracji społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  351 15 942 840,75 13 551 414,64 85,0 

VII. Promocja integracji społecznej 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy 7 13 639 173,42 11 593 297,41 85,0 

VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 501 402 391 547,36 307 121 071,08 76,3 

VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.2. Transfer wiedzy 44 58 404 058,51 49 643 449,73 85,0 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych  

488 263 208 575,59 222 382 640,21 84,5 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego 176 118 230 495,62 97 013 177,39 82,1 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach 
szkolnych 

56 45 032 150,90 38 277 328,27 85,0 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty  52 31 384 299,12 25 320 640,34 80,7 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 257 12 031 829,77 10 227 055,30 85,0 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych 4 2 318 335,12 1 911 770,35 82,5 

X. Pomoc techniczna 10.1. Pomoc techniczna 4 62 577 714,99 53 191 057,74 85,0 

  
 

2899 2 117 866 660,60 1 744 453 148,18 82,4 

 

Źródło: opracowanie własne 

 - najmniejsza liczba projektów lub projekty o najmniejszej wartości  

 - największa liczba projektów lub projekty o największej wartości  



Załącznik nr 2 – Tabela 3 
 
Projekty o największej wartości realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
 

Lp Tytuł projektu Nazwa beneficjenta 
Wartośd projektu 

(PLN) 

Wartośd 
dofinansowania z 

UE (PLN) 

% udział 
dofinansowania 

w wartości 
projektu 

Lokalizacja Priorytet Działanie 

1 Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłośd 
Miasto Łódź - Powiatowy Urząd 
Pracy w Łodzi 

53 101 284,58 45 136 091,89 85,0% powiat łódzki grodzki 
VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 

2 Wspieramy Twoją Aktywnośd 
Miasto Łódź - Powiatowy Urząd 
Pracy w Łodzi 

39 442 018,48 33 418 849,84 84,7% powiat łódzki grodzki 
VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 

3 Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi 
Miasto Łódź / Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łodzi 

30 758 216,99 26 144 484,44 85,0% m. Łódź 
VII. Promocja integracji 
społecznej 

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji 

4 Człowiek - najlepszym kapitałem 
Powiat Zgierski - Powiatowy 
Urząd Pracy w Zgierzu 

27 102 451,43 22 287 952,99 82,2% powiat zgierski 
VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 

5 Nowe perspektywy 
Powiat Pabianicki - Powiatowy 
Urząd Pracy w Pabianicach 

22 851 341,84 19 423 640,56 85,0% powiat pabianicki 
VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 

6 suKURS 
Powiat Tomaszowski - 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Tomaszowie Mazowieckim 

22 786 038,01 19 368 132,31 85,0% powiat tomaszowski 
VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 

7 Czas dla Aktywnych 
Powiat Piotrkowski-Powiatowy 
Urząd Pracy w Piotrkowie 
Trybunalskim 

22 144 610,48 18 822 918,91 85,0% powiat piotrkowski 
VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 

8 UAKTYWNIJ SIĘ 
Powiat Kutnowski - Powiatowy 
Urząd Pracy w Kutnie 

21 893 241,08 18 609 254,92 85,0% powiat kutnowski 
VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 

9 Czas na pracę 
Powiat Sieradzki - Powiatowy 
Urząd Pracy w Sieradzu 

21 230 372,20 18 045 816,37 85,0% powiat sieradzki 
VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 

10 Szansa na pracę 
Powiat Radomszczaoski - 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Radomsku 

18 076 863,35 15 365 333,85 85,0% 
powiat 
radomszczaoski 

VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie 

Źródło: - dane wygenerowane z bazy KSI SIMIK 07-13 
 

 

 


