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Plan prezentacji

Terytorializacja celów polityk rozwojowych

Sieci innowacyjności

Polityka miejska – krajowa i regionalna

Między regionalnymi a lokalnymi systemami innowacji



Terytorializacja celów polityk

rozwojowych jest potrzebna i

powoli staje się …

…powszechna.

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.



OSI – OF Łódzki Obszar Metropolitalny…

SPÓJNY, DYNAMICZNY I KONKURENCYJNY OBSZAR ROZWOJU FUNKCJI

METROPOLITALNYCH, WSPÓŁTWORZĄCY KRAJOWY SYSTEM METROPOLII ORAZ

WPISUJĄCY SIĘ W PROCES ROZWOJU BIPOLARNEGO UKŁADU

METROPOLITALNEGO ŁÓDŹ – WARSZAWA

Strategiczne kierunki działań

1. Wspieranie działalności związanych z rozwojem gospodarki kreatywnej,

opartych na unikatowym potencjale wyższych uczelni artystycznych, w zakresie

sztuki i kultury, w tym przemysłu filmowego i muzycznego, mediów, wzornictwa i

projektowania.

2. Wspieranie działań na rzecz stworzenia sieci współpracy środowiska

akademickiego dla kreowania kierunków nauczania o znaczeniu krajowym i

międzynarodowym zgodnych z istniejącymi i przyszłymi potrzebami

metropolitalnego i regionalnego rynku pracy.
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.



OSI – OF Łódzki Obszar Metropolitalny…

Strategiczne kierunki działań (cd.):

3. Wspieranie rozwoju sfery B+R na rzecz nowoczesnych technologii.

…

7. Wspieranie działań na rzecz rozwoju funkcji targowo-wystawienniczej,

kongresowej, widowiskowej i sportowej.

8. Wspieranie działań na rzecz stworzenia zintegrowanego węzła transportowego

o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

9. Wspieranie działań na rzecz usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej w

ŁOM poprzez utworzenie zintegrowanego, multimodalnego systemu transportu

publicznego.

11. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju bipolarnego układu

metropolitalnego Łódź – Warszawa…

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.



Źródło: Piotr Siłka (2012), Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, IGiPZ PAN, Warszawa

Sumaryczny wskaźnik potencjału innowacyjnego 2000 oraz zmiana w latach 2000-2008

Sieci współpracy tworzone są przez „węzły” i relacje między nimi



KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA

Operuje celami i wątkami tematycznymi

Innowacyjność jest „ukryta”

Kształtowanie przestrzeni

Partycypacja publiczna

Transport i mobilność miejska

Niskoemisyjność i efektywność energetyczna

Rewitalizacja

Polityka inwestycyjna

Rozwój gospodarczy

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Demografia

Zarządzanie obszarami miejskimi

Wątki tematyczne

Cele



KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA

Sieciujemy niemal wszystko w celu lepszej jakości życia



SIECI INNOWACYJNOŚCI

Potrójna helisa

Poczwórna helisa

n-wymiarowa helisa

Narodowe Systemy Innowacji

Krajowe Systemy Innowacji

Lokalne systemy innowacji?



Institution Innovations
Groups of
entrepreneurs

Local
development 
institutions

Economic self-
government

Regional
development 
agencies

Universities .815

High Schools .759

Private consulting .682

R&D Institutions .637

SEZ .471

GofE in neighbors .804

GofE in region .794

GofE in gmina .588

RDA in other regions .558 .466

LDI in neighbors .866

LDI in region .772

LDI in gmina .767

ESG in neighbors .801

ESG in gmina .787

ESG in region .701

RCforFDI .849

RDA in region .460 .514

Percentage of variance 15.80 15.65 13.98 13.61 8.23

W kierunku lokalnych systemów innowacji Źródło: Dziemianowicz, Peszat, Laskowska (2017)



Innowatorzy Grupy przedsiębiorców

W kierunku lokalnych systemów innowacji

Źródło: Dziemianowicz, Peszat, Laskowska (2017)



Agencje rozwoju lokalnego

Samorząd gospodarczy

Agencje rozwoju regionalnego

W kierunku lokalnych systemów innowacji

Źródło: Dziemianowicz, Peszat, Laskowska (2017)



W kierunku lokalnych systemów innowacji



Data Innovations
Groups of

entrepreneurs

Local

development 

institutions

Economic self-

government

Regional

development 

agencies

Population 2013 0.326** 0.158** 0.141**

Population growth rate 2010-

2013 pc
0.169** -0.088*

Total Municipality Authority 

Income 2013 pc

Total Municipality Authority 

Income growth rate 2010-

2013 pc

Self-employed workers 2010-

2013 pc
0.095* -0.098*

Employment growth rate

2010-2013 pc
0.114**

NGO’s growth rate 2010-2013 

pc
0.099*

„We are trying to attract 

foreign investors, who shall 

cooperate with the 

universities and schools”

0.137**

„The priority of development 

– to encourage innovation”
0.195**

W kierunku lokalnych systemów innowacji

Źródło: Dziemianowicz, Peszat, Laskowska (2017)



Lokalne systemy innowacji i metropolitalne systemy 

innowacji – podsumowanie

1. Różnorodność i unifikacja

2. Sieci i zaufanie

3. Otwarta helisa

4. Władze lokalne

5. Innowacje i jakość życia



Dziękuję za uwagę


