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1. Wstęp
Zakres opracowania, opis struktury, wykorzystywane źródła danych.

2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
Opis ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących innowacyjności.

3. Poziom realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych
Pozycja regionu łódzkiego na tle innych województw.

4. Stan realizacji RSI LORIS 2030:

Monitorowanie RIS LORIS 2030 – konstrukcja dokumentu

REALIZACJA PLANÓW DZIAŁAŃ
Opis projektów i zadań realizowanych w Departamencie ds. Przedsiębiorczości Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFIANSNOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
Wielkość zaangażowanych środków finansowych w ramach projektów realizowanych ze 

środków krajowych i regionalnych wraz z analizą przestrzenną

REALIZACJA PROJEKTÓW ZBIEŻNYCH
Opis projektów, charakteryzujących się znacznym wpływem na innowacyjność regionu, 

REALIZACJA WSKAŹNIKÓW STRATEGICZNYCH
Poziom realizacji celów na podstawie wskaźników strategicznych przypisanych priorytetom 

Strategii

4. Podsumowanie i wnioski
Podsumowanie i wnioski dotyczące poziomu innowacyjności województwa łódzkiego, działań 

podejmowanych przez Samorząd Województwa i innych interesariuszy Strategii oraz systemu 

monitorowania Strategii.
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Opis projektów, charakteryzujących się znacznym wpływem na innowacyjność regionu, 

zbieżnych tematycznie z zapisami Strategii a realizowanych przez jej interesariuszy.



Wskaźniki kontekstowe • GUS, BDL

Miara celu głównego – Regional Innovation

Scoreborard

27 wskaźników

Monitorowanie RIS LORIS 2030 – rodzaje i źródła wskaźników monitorowania

Wskaźniki kontekstowe

Miary celów 
strategicznych

(wskaźniki strategiczne)

Miary celów działań 

• GUS, BDL

• GUS, BDL (P1, P2)

• Departament ds. 
przedsiębiorczości 
(P3)

• Departament ds. 

27 wskaźników

44 wskaźniki

14 wskaźników
(wskaźniki operacyjne)

• Departament ds. 
przedsiębiorczości

14 wskaźników

Łącznie z miarą celu głównego, w raporcie z realizacji RSI LORIS przeanalizowano  
86 wskaźników.



1. Znaczna siła, utrwalony charakter i niekorzystny kierunek procesów demograficznych
zachodzących w województwie łódzkim może przyczynić się do osłabienia modernizacji gospodarki
województwa łódzkiego. Niepokojące są zwłaszcza dane prognozy demograficznej, wedle których w
2030 roku pod względem udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym łódzkie będzie zajmowało
13. miejsce w kraju, a pod względem udziału ludności w wieku produkcyjnym, ostatnie, 16. miejsce.
Taka struktura ludności może oznaczać istotne problemy z dostępem do kadr dla innowacyjnej
gospodarki a także obniżeniem popytu na innowacje, generowanym przede wszystkim przez ludzigospodarki a także obniżeniem popytu na innowacje, generowanym przede wszystkim przez ludzi
młodych;

2. Podstawowym wskaźnikiem określającym
jakość kapitału ludzkiego województwa
łódzkiego jest odsetek osób w wieku 15-64 z
wykształceniem wyższym, który w 2015 roku
wyniósł 23,8%, co pozwoliło na zajęcie
regionowi łódzkiemu 6. miejsca w kraju.
Czynnikiem sprzyjającym akumulacji
kapitału ludzkiego jest pozycja Łodzi jako
ważnego krajowego ośrodka akademickiego,

Udział ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem 
wyższym w 2015 r. [%]

ważnego krajowego ośrodka akademickiego,
która jest niewystarczająca. Łódzkie uczelnie
przegrywają walkę o studentów z innymi
ośrodkami akademickimi. Obecność silnych
uczelni w życiu społecznym i gospodarczym
regionu stanowi jeden z kluczowych
warunków rozwoju innowacyjnej gospodarki;



3. Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie łódzkim jest przeciętny. Główne
bariery zdiagnozowano w słabej infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz cyfrowym zacofaniu
urzędów. Reasumując, niedostateczny rozwój społeczeństwa cyfrowego w regionie łódzkim również
może stanowić barierę dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Co prawda udział mieszkańców o
ponadpodstawowych umiejętnościach cyfrowych nie odbiega znacząco od średniej krajowej,
niemniej zdiagnozowane problemy mogą stanowić barierę dla lokalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw. Także sam poziom nasycenia technologiami informatycznymi w przedsiębiorstwach
regionu łódzkiego, choć nie odbiega znacznie od średniej krajowej, to nie daje również żadnej
przewagi;przewagi;
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4. Pod względem rozwoju gospodarczego łódzkie jest „doganiającym” regionem, o dość dużej
dynamice wzrostu PKB per capita. Niestety struktura gospodarcza regionu jest nienowoczesna: o
niskiej wydajności pracy, oparta na tradycyjnych przemysłach i z niskim udziałem
najnowocześniejszych usług. Zmiany w kierunku innowacyjnej gospodarki są w regionie widoczne,
(np. w zakresie przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych) jednak zachodzą zbyt
powoli. Województwo łódzkie szczególnie dobrze wypada w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej
dla działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Niestety wysokie
pozycje w tych rankingach nie przekładają się na zainteresowanie inwestorów zagranicznych,
bowiem odsetek spółek z udziałem kapitału zagranicznego jest w Łódzkiem znacznie niższy odbowiem odsetek spółek z udziałem kapitału zagranicznego jest w Łódzkiem znacznie niższy od
średniej krajowej;
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5. Istotnym atutem województwa łódzkiego jest bardzo dobrze rozwinięta sieć autostrad i dróg
ekspresowych. Rozwój gospodarki innowacyjnej wymaga jak najlepszej dostępności
komunikacyjnej a region łódzki praktycznie nie posiada obszarów problemowych w tym zakresie, z
wyjątkiem tracącego na znaczeniu portu lotniczego;



6. Wg najnowszych danych europejskiej miary syntetycznej
poziomu innowacyjności regionów, Regional Innovation
Scoreboard, województwo łódzkie awansowało z
ostatniej do przedostatniej kategorii i jest obecnie
umiarkowanym innowatorem. W okresie od 2012 do
2016 roku województwo łódzkie jako jeden z trzech
regionów Polski (prócz województw lubuskiego i
podkarpackiego) zanotowało stabilny wzrost
innowacyjności w latach 2012-2014 i 2014-2016 i w

Klasyfikacja regionów europejskich wg 
wskaźnika RIS w 2016 roku.

innowacyjności w latach 2012-2014 i 2014-2016 i w
rezultacie poprawiło pozycję w rankingu. Analiza
cząstkowych wskaźników tworzących Regional Innovation
Scoreboard pozwala stwierdzić, że mocne strony regionu
koncentrują się na kapitale ludzkim i jego wykorzystaniu,
natomiast słabości dotyczą przede wszystkim niskiego
poziomu innowacyjności w biznesie;

7. Analiza wskaźników kontekstowych pozwala stwierdzić, że poziom innowacyjności województwa
łódzkiego rośnie w niemal wszystkich badanych aspektach. Niestety analiza tych wskaźników włódzkiego rośnie w niemal wszystkich badanych aspektach. Niestety analiza tych wskaźników w
odniesieniu do Polski (udział województwa łódzkiego w wartościach krajowych) w większości
przypadków wykazała, że dystans do średniej krajowej rośnie. Tym samym pomimo prawidłowego
kierunku zmian w gospodarce regionu łódzkiego odnotowuje się zbyt słabą ich dynamikę, co
sprawia, że łódzkie nie należy do czołówki unowocześniających się regionów w kraju;

8. Pod względem dynamiki rozwoju specjalizacji regionalnych zdecydowanie wybija się medycyna,
farmacja i kosmetyki. Branża ta notuje bardzo dobre wyniki gospodarcze (wskaźniki strategiczne
branży), jest także wspierana przez wiele projektów nauko-badawczych oraz zbieżnych. Kolejną,
bardzo dobrze rokującą branżą jest informatyka i telekomunikacja;



9. Na podstawie liczby prowadzonych działań, głównie przez Departament ds. Przedsiębiorczości, w
ramach Planów Działań można stwierdzić, że największy akcent został położony na obszary
budowania świadomości i współpracy, zaś najwięcej działań zrealizowano w ramach priorytetu 3
(Zarządzanie innowacjami w regionie) i 1 (Specjalizacja regionalna);

10. Spośród wszystkich celów operacyjnych RSI LORIS najwięcej działań zrealizowano dotychczas w
ramach budowy świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji (13);

Projekty i działania realizowane w ramach Planów Działań, wpisujące się w poszczególne obszary, priorytety i cele 

operacyjne RSI LORIS 2030
OBSZAR PROCESU ŚWIADOMOŚĆ WIEDZA KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA FINANSOWANE SUMA

Priorytet 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5Priorytet 1

Specjalizacja 

regionalna

1.1

Budowa świadomości 

w zakresie 

specjalizacji 

regionalnej

1.2 

Budowa potencjału 

intelektualnego w 

zakresie specjalizacji 

regionalnej

1.3

Poprawa komunikacji 

w obszarze 

specjalizacji 

regionalnej

1.4 

Wsparcie projektów 

współpracy w ramach 

klastrów i obszarów 

specjalizacji

1.5

Zapewnienie systemu 

finansowania 

projektów mających na 

celu specjalizację 

regionu

Plan Działań 2015 5 2 4 1 2 14

Plan Działań 2016 5 5 5 5 2 22

Priorytet 2

Rozwój potencjału 

innowacyjnego 

regionu

2.1

Podnoszenie 

świadomości o 

korzyściach z 

innowacji

2.2 

Promocja wiedzy o 

innowacyjności i 

przedsiębiorczości

2.3 

Platformy wymiany 

doświadczeń i 

komunikacji

2.4

Promocja współpracy i 

kooperacji podmiotów 

gospodarczych

2.5

Zapewnienie systemu 

finansowania rozwoju 

potencjału 

innowacyjnego 

regionuregionu

Plan Działań 2015 2 1 1 4 - 8

Plan Działań 2016 7 5 4 7 2 25

Priorytet 3

Zarządzanie 

innowacjami w 

regionie

3.1

Budowa świadomości 

w środowisku 

wspierającym 

wdrażanie innowacji

3.2

Budowa systemu 

zarządzania 

innowacjami

3.3

Stworzenie systemu 

komunikacji oraz 

doradztwa

3.4

Budowa ram systemu 

pobudzania 

współpracy

3.5

Zapewnienie 

zintegrowanego 

systemu finansowania 

innowacji w regionie

Plan Działań 2015 5 2 3 3 2 15

Plan Działań 2016 8 4 3 3 4 22

SUMA 32 19 20 23 12 106



11. Najważniejszym źródłem finansowania działań służących realizacji RSI LORIS były regionalne
i krajowe programy operacyjne. Analiza projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO
WŁ 2007-2013 i RPO WŁ 2014-2020 oraz krajowych programów operacyjnych obu perspektyw
wykazała, że największa alokacja środków (a zarazem największa liczba projektów ogółem)
dotyczy kosztownych, tzw. „twardych” projektów w infrastrukturę badawczą i badania naukowe.
Szczególnie duża koncentracja środków miała miejsce w priorytecie 1 (Specjalizacja regionalna);
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Specjalizacja regionalna
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Specjalizacja regionalna Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu

Zarządzanie innowacjami w 
regionie

Program
Liczba 

projektów
Łączna wartość 

projektów [zł]

POIG 95 1 930 017 256,29 zł

POIiŚ 0 0,00 zł

PROW 0 0,00 zł

POKL 17 10 623 357,71 zł

RPO 2007-2013 33 13 717 893,50 zł

RPO 2014-2020 23 32 593 833,47 zł

POIiŚ 2014-2020 0 0,00 zł

POIR 9 92 111 128,01 zł

POPC 0 0,00 zł

POWER 0 0,00 zł

Razem 177 2 079 063 468,98 zł

Program
Liczba 

projektów
Łączna wartość 

projektów [zł]

POIG 16 48 469 906,73 zł

POIiŚ 0 0,00 zł

PROW 0 0,00 zł

POKL 25 40 164 010,66 zł

RPO 2007-2013 13 23 755 727,63 zł

RPO 2014-2020 29 30 510 507,40 zł

POIiŚ 2014-2020 0 0,00 zł

POIR 14 91 196 458,27 zł

POPC 0 0,00 zł

POWER 0 0,00 zł

Razem 97 234 096 610,69 zł

Program
Liczba 

projektów
Łączna wartość 

projektów [zł]

POIG 48 78 545 009,80 zł

POIiŚ 0 0,00 zł

PROW 0 0,00 zł

POKL 6 10 812 953,31 zł

RPO 2007-2013 89
452 711 

210,74 zł 

RPO 2014-2020 68 178 412 697,81 zł

POIiŚ 2014-2020 0 0,00 zł

POIR 0 0,00 zł

POPC 0 0,00 zł

POWER 0 0,00 zł

Razem 211 720 481 871,66 zł



12. W układzie terytorialnym, pod względem ilości realizowanych projektów z zakresu innowacyjności
wyróżnia się Łódź oraz powiaty: pabianicki, poddębicki i bełchatowski.

Łączna liczba projektów zrealizowanych w ramach
perspektywy finansowej 2007-2013 w województwie

Łączna liczba projektów zrealizowanych w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 w województwieperspektywy finansowej 2007-2013 w województwie

łódzkim
perspektywy finansowej 2014-2020 w województwie
łódzkim



13. Pod względem wartości realizowanych projektów widoczna jest wyraźna dominacja Łodzi.
Projekty o dużej wartości zrealizowano także w powiatach: bełchatowskim, poddębickim, rawskim
i radomszczańskim;

Łączna wartość projektów zrealizowanych w ramach
perspektywy finansowej 2007-2013 w województwie

Łączna wartość projektów zrealizowanych w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 w województwieperspektywy finansowej 2007-2013 w województwie

łódzkim
perspektywy finansowej 2014-2020 w województwie
łódzkim



14. Przeprowadzono również analizę rozkładu finansowego w podziale na specjalizacje regionalne.
Projekty na największą kwotę były realizowane w ramach specjalizacji medycyny, farmacji i
kosmetyków, następnie w specjalizacji zaawansowanych materiałów budowlanych oraz
informatyki i telekomunikacji. Projekty o mniejszej wartości realizowano w ramach nowoczesnego
przemysłu włókienniczego i mody, innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz
energetyki (w tym OZE).
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15. Z analizy wskaźników strategicznych wynika, że nie doszło jeszcze do założonej ekspansji15. Z analizy wskaźników strategicznych wynika, że nie doszło jeszcze do założonej ekspansji
gospodarczej specjalizacji regionalnych, choć dużo pozytywnych zjawisk zachodzi w specjalizacji
medycyna, farmacja, kosmetyki oraz informatyka i komunikacja. Pod względem nakładów na
działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach widoczny jest silny dodatni trend. Wartość nakładów
w przedsiębiorstwach rośnie na tyle dynamicznie, że uzyskanie wartości docelowej w 2030 roku
wydaje się całkiem realne. Niestety, wielkość nakładów na innowacje nie odzwierciedla zmian
strukturalnych w gospodarce województwa łódzkiego. Istotna modernizacja technologiczna
skutkowałaby zwiększeniem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym takich, które
wprowadzały nowe lub istotnie ulepszone produkty bądź procesy. Tak w przypadku przedsiębiorstw
usługowych, jak i przemysłowych struktura ilościowa podmiotów o najwyższej innowacyjności nie
ulega istotnym pozytywnym zmianom.ulega istotnym pozytywnym zmianom.



16. Zaproponowane w RSI LORIS 2030 wskaźniki kontekstowe nie posiadają wartości początkowych ani
docelowych. Katalog wskaźników kontekstowych tworzą miary bezwzględne, nie nadające się do
prezentowania regionu „w kontekście” innych. Aby ten kontekst uchwycić, niezbędne było
odniesienie zaproponowanych miar do wartości krajowych;

Na przykład:
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Analiza liczby jednostek z działalnością
badawczo-rozwojową w województwie łódzkim
w latach 2010-2015 pozwala zaobserwować
wyraźny trend rosnący.

Jednostki z działalnością badawczo-rozwojową ogółem (udział w 
Polsce)

Jednostki z działalnością badawczo-rozwojową ogółem: w tym w 
sektorze przedsiębiorstw (udział w Polsce)

Dzięki odniesieniu tych danych do wartości dla
Polski i określeniu udziału jednostek z
działalnością badawczo-rozwojową z
województwa łódzkiego w liczbie takich
jednostek w kraju, widać że pomimo wzrostu
liczby jednostek dystans województwa
łódzkiego do poziomu krajowego rośnie.



17. Analizę wskaźników strategicznych utrudnia fakt, że wiele z nich objęto tajemnicą statystyczną lub
statystyka publiczna nie prowadzi odpowiednich badań;
W praktyce uniemożliwia to wykonanie analizy porównawczej specjalizacji regionalnych.

W przypadku wielu innych wskaźników, wskazanych w monitoringu RSI LORIS, dostępne są dane
fragmentaryczne (szeregi czasowe z brakami danych). Na przykład:
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