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Wstęp 
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (dalej: RSI LORIS) została 

przyjęta 26 kwietnia 2013 roku Uchwałą nr XXXV/680/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego. Istotą 

dokumentu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wzmacnianie współpracy przedsiębiorstw 

(w szczególności MSP), jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i administracji 

oraz promocja szeroko rozumianej innowacyjności we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. 

Samorząd Województwa Łódzkiego pełni rolę głównego koordynatora i realizatora zapisów Strategii. 

Prowadzona przez Samorząd Województwa Łódzkiego polityka rozwoju innowacyjności wymaga 

współpracy ze strony wielu podmiotów działających w sferze gospodarczej i naukowej oraz jednostek 

samorządu terytorialnego 

W ramach RSI LORIS 2030 sformułowano trzy priorytety, a w nich cele operacyjne oraz 

działania służące ich realizacji. Dla oceny postępu w realizacji celów, stworzono obszerny system 

wskaźników strategicznych oraz operacyjnych. W dokumencie funkcjonują również wskaźniki 

kontekstowe, służące ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej. Niniejszy raport z realizacji Strategii jest 

drugim, który powstał po jej uchwaleniu, obejmuje lata 2010-2016 w zakresie wskaźników 

statystycznych oraz lata 2016-2017 w zakresie oceny postępu rzeczowego i finansowego. 

Zakres Raportu 
Przedmiotem monitoringu jest całokształt podejmowanych działań, inicjatyw/realizowanych 

projektów na terenie województwa łódzkiego w zakresie pobudzania przedsiębiorczości, 

innowacyjności oraz prac w zakresie badań i rozwoju. 

Raport z realizacji Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego obejmuje następujące obszary:  

 Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących innowacyjności, 

 Poziom realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych 

 Stan realizacji RSI LORIS 2030, w tym: 

 Realizację wskaźników strategicznych 

 Realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 

 Realizację Planu Działań DPZ 

 Realizację wskaźników operacyjnych 

 Podsumowanie 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

Diagnoza została opracowana na podstawie wybranych wskaźników makroekonomicznych 

i obejmuje lata 2016 - 2017 tj. najbardziej aktualne dane publikowane przez GUS. W analizach 

uwzględniono wszystkie zagadnienia ujęte w diagnozie RSI LORIS 2030: demografię, przedsiębiorczość, 

atrakcyjność inwestycyjną regionu, innowacyjność łódzkich przedsiębiorstw, kapitał ludzki, 

społeczeństwo informacyjne oraz działalność badawczo - rozwojową.  

Poziom realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych  

Wskaźnikiem realizacji celu głównego RSI LORIS jest pozycja zajmowana w rankingu Regional 

Innovation Scoreboard (RIS). Jest to wskaźnik syntetyczny opracowany przez Komisję Europejską, 

który klasyfikuje wszystkie regiony europejskie pod kątem poziomu rozwoju innowacyjności.  

Poza miarą celu głównego, system monitorowania RSI LORIS przewiduje katalog wskaźników 

kontekstowych. Wskaźniki te nie posiadają ustalonej wartości docelowej, toteż ich analiza skupia się na 
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wychwyceniu trendów w latach 2010-2014/15 (w zależności od dostępnych danych) oraz 

przedstawieniu pozycji województwa na tle kraju. 

Stan realizacji RSI LORIS 

Realizatorem Strategii RSI LORIS 2030 jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który 

koordynację realizacji strategii powierzył Departamentowi ds. Przedsiębiorczości. Podejmowane przez 

Departament działania realizujące zapisy strategii wynikały z rocznych planów działań. Projekty 

wykazane w planach zostały przypisane do odpowiednich celów RSI LORIS, jednak w wielu przypadkach 

miały kompleksowy i zintegrowany charakter, a ich realizacja spełniała kilka celów jednocześnie. 

Analiza działań podejmowanych w ramach rocznych planów pozwoliła również na ocenę stopnia 

realizacji wskaźników operacyjnych. 

Najistotniejszym dokumentem wykonawczym polityki regionalnej, w tym w zakresie polityki 

innowacyjnej Samorządu Województwa, jest Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego, który stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w dokumentach strategicznych, w tym RSI 

LORIS 2030 wyzwania rozwojowe. Projekty realizowane w latach 2016 (IV kwartał)-2017 w ramach RPO 

WŁ 2014-2020, zostały przeanalizowane pod kątem zbieżności z zapisami RSI LORIS 2030 oraz 

przypisane do odpowiadających im celów.  

Podobną analizę przeprowadzono w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach 

krajowych programów operacyjnych. Z powstałej puli działań wyłoniono projekty realizowane 

na terenie województwa lub przez lokalne podmioty. Ze względu na brak możliwości weryfikacji 

faktycznego postępu rzeczowego na terenie województwa łódzkiego, nie uwzględniono projektów, 

których zasięg realizacji obejmował cały kraj, a realizatorem był podmiot spoza regionu. Analiza 

projektów pozwoliła na ocenę postępu rzeczowego oraz finansowego w realizacji Regionalnej Strategii 

Innowacji LORIS 2030. 

Ponadto zebrano informacje na temat projektów i inicjatyw przyczyniających się do wdrażania 

Strategii, zbieżnych z jej celami, realizowanych przez pozostałe komórki organizacyjne Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

Stopień osiągnięcia celów strategicznych był oceniony na podstawie wybranej grupy 

wskaźników monitorujących (wskaźniki strategiczne). Liczba wskaźników strategicznych, opracowanych 

na potrzeby RSI Loris 2030 była bardzo duża, w związku z czym, kierując się zarówno rekomendacjami 

członków Rady Innowacji Województwa Łódzkiego, jak i wynikami badania ewaluacyjnego „Ewaluacja 

on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 

poszerzona o ewaluację RSI LORIS 2030 w zakresie poprawności merytorycznej i metodologicznej 

dokumentu, określającego cele i sposób prowadzenia polityki innowacyjnej w województwie łódzkim 

(elementy ewaluacji ex-ante w zakresie zgodności z przedmiotem zamówienia)”, zdecydowano o 

wykorzystaniu tylko części z nich na użytek niniejszego raportu. W niniejszym raporcie zmniejszono ich 

liczbę ze 136 do 86, łącznie z miarą celu głównego. Weryfikacji poddano głównie katalog wskaźników 

operacyjnych rezygnując z tych wskaźników, które opisywały działania nieuwzględnione w Rocznych 

Planach Działań RSI LORIS 2030.  

Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy dotyczące oceny sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, stanu 

realizacji RSI LORIS oraz wskaźników monitoringowych Strategii pozwoliły na sformułowanie wniosków 

dotyczących m.in.: poziomu innowacyjności województwa łódzkiego, działań podejmowanych przez 

Samorząd Województwa i innych interesariuszy Strategii oraz systemu monitorowania Strategii. 



5 

Materiały źródłowe 
Dane do monitorowania wskaźników RSI LORIS 2030 pochodzą w głównej mierze ze statystyki 

publicznej: Głównego Urzędu Statystycznego, w tym Banku Danych Lokalnych oraz z Eurostatu. Poza 

statystyką publiczną źródłem informacji był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, który 

dostarczył danych na temat realizacji Rocznych Planów Działań oraz działań zbieżnych z RSI Loris 2030. 

Ze względu na fakt, że najważniejszym źródłem finansowym realizacji Strategii są Fundusze 

Strukturalne Unii Europejskiej wdrażane w ramach programów operacyjnych krajowych i regionalnych 

do oceny postępu rzeczowego i finansowego w realizacji Strategii wykorzystano dane z systemu SL 

2014 dotyczące projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 

2014-2020. 
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Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

Demografia 
W 2016 roku, liczba mieszkańców województwa wynosiła 2 485 323 osób, co dawało 6. pozycję 

w kraju (jedno miejsce niżej niż rok wcześniej). W okresie od 2013 do 2016 roku w regionie ubyło 

27 770 osób, co stanowiło drugi największy ubytek względny ludności spośród wszystkich województw 

(98,8% , 2013=100%).  

W skali powiatów, najbardziej zaludnionym obszarem jest miasto Łódź (największe miasto 

regionu – 696 503 mieszkańców), które kumuluje 28% ogółu mieszkańców województwa, choć udział 

ten stopniowo maleje, w roku 2013 wynosił 28,3%. Wynika to z systematycznego ubytku mieszkańców 

miasta: w okresie od 2013 do 2016 roku ubyło 14 829 osób. Łódź boryka się więc z tymi samymi 

problemami, co cały region, mimo silniejszej pozycji wiążącej się z atrybutami dużego miasta. W dalszej 

kolejności, najludniejszymi powiatami są zgierski, pabianicki oraz sieradzki. Pozostałe duże miasta 

województwa to: Piotrków Trybunalski (74 694 mieszkańców), Pabianice (66 265 mieszkańców) oraz 

Tomaszów Mazowiecki (63 601 mieszkańców).  

Poziom urbanizacji województwa łódzkiego w 2016 roku wynosił  62,9% i wykazywał tendencję 

spadkową: trzyletnia dynamika zmian liczby mieszkańców miast jest ujemna (98,2%), podczas gdy 

liczba mieszkańców obszarów wiejskich była w tym okresie stabilna, z lekką tendencją 

wzrostową (100,2%). 

W analizowanym okresie przyrost naturalny województwa łódzkiego był najniższy w kraju.  

W 2016 roku wyniósł -2,98‰, co w porównaniu z rokiem 2015 (-3,61‰) oznacza lekką poprawę, którą 

jednak zaobserwowano we wszystkich województwach, jest to więc trend ogólnokrajowy, 

nie wywołany zmianami w samym regionie. W całym województwie tylko dwa powiaty: bełchatowski 

oraz miasto Skierniewice wyróżniały się dodatnim przyrostem naturalnym. Najgorsza sytuacja jest 

w Łodzi, gdzie wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł w 2016 roku -5,04‰, warto jednak zauważyć, 

że jest to wartość nieco lepsza w stosunku do poprzedniego roku (-6,28‰). Prognoza ludności 

opracowana w 2014 roku na lata 2014-2050 przez Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w 2030 roku 

liczba ludności w województwie wyniesie 2 306 378 osób, co oznacza spadek liczby ludności o 7,2% w 

stosunku do 2016 roku.  

Sytuacji nie poprawia również bardzo niekorzystna struktura wieku: w 2016 roku 

w województwie łódzkim osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 22,5% ludności, przy 16,8% 

udziale osób w wieku przedprodukcyjnym. Warto dodać, że trend ten się pogłębia –liczba osób 

w wieku przedprodukcyjnym w ostatnich czterech latach spadła o 8 735 (do 98% wartości z 2013 r.), 

zaś liczba osób w wieku produkcyjnym spadła o 59 827 (do 96,2% wartości z 2013r.). Tymczasem liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym w tym samym okresie wzrosła o 40 792 (do 107,9% wartości z 2013r.). 

W związku z tymi zmianami w proporcjach grup wiekowych ludności, znacznie rośnie wskaźnik 

obciążenia demograficznego, którego wartość dla województwa łódzkiego coraz mocniej odbiega od 

wartości krajowej. 

Saldo migracji również wypada dla regionu bardzo niekorzystnie: w 2016 roku wyniosło 

 -1 417 osób. Współczynnik migracji wynosił w 2016 roku 2,37 osób wyjeżdżających na 1000 ludności, 

co dawało 7. pozycję w rankingu województw. 
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Wykres 1: Wskaźnik przyrostu naturalnego w powiatach województwa łódzkiego w latach 2013-2016. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

Tabela 1: Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

 2013 2014 2015 2016 
Polska 29,0 30,2 31,4 32,7 

Łódzkie 33,0 34,2 35,6 37 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Podobnie jak w poprzednich latach, powyższe statystyki zarysowują bardzo niekorzystny obraz 

województwa łódzkiego pod względem demografii. Nie zmienia to wniosków przedstawionych 

w pierwszej Diagnozie, opracowanej w 2016 roku: niekorzystna sytuacja demograficzna może 

przyczynić się do spowolnienia a nawet zahamowania wzrostu innowacyjności regionu. Taka struktura 

ludności może oznaczać istotne problemy z dostępem do kadr dla innowacyjnej gospodarki a także 

obniżeniem popytu na innowacje, generowanym przede wszystkim przez ludzi młodych16. Co istotne, 

wszystkie cytowane w powyższym ustępie dane demograficzne mają stabilne trendy w znacznie 

dłuższym, niż analizowany czteroletni szereg czasowy. Świadczy to o dużej sile i trwałości takich 

procesów jak wyludnianie i starzenie się społeczeństwa, co podkreślają prognozy demograficzne GUS. 

                                                           
16

 Konsumpcja i innowacje, A. Olejniczuk-Merta (red), IBRKK, Warszawa 2015 
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Kapitał ludzki 
Podstawowym wskaźnikiem określającym jakość kapitału ludzkiego województwa łódzkiego 

jest odsetek osób w wieku 15-64 z wykształceniem wyższym, który w 2016 roku wyniósł 23,6%, 

co plasowało region łódzki na dość niskim, 10. miejscu w kraju. Wskaźnik ten od 2013 roku 

systematycznie zwiększa swoją wartość, jednak dynamika zmian jest wolniejsza niż w innych 

województwach. Czynnikiem sprzyjającym akumulacji kapitału ludzkiego jest pozycja Łodzi jako 

krajowego ośrodka akademickiego.  

W regionie funkcjonują 24 szkoły wyższe. Siedem z nich to uczelnie publiczne, działające 

nieprzerwanie od założenia, pozostałe są placówkami prywatnymi o szerokiej specjalizacji. Dynamika 

funkcjonowania prywatnych uczelni jest bardzo zmienna. Do 2009 roku systematycznie przybywały 

kolejne prywatne placówki, w latach 2009 – 2010 w regionie działały aż 32 szkoły wyższe. Począwszy 

od 2011 roku ich liczba stale się zmniejsza, co należy wiązać z malejącą liczbą studentów. 

Tabela 2. Uczelnie wyższe w województwie łódzkim (Stan na 31.12.2017) 

Uczelnie publiczne 

 Uniwersytet Łódzki 

 Politechnika Łódzka 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi 

 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 

Uczelnie niepubliczne 

 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

 Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 

 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi 

 Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi  

 Uczelnia Nauk Społecznych 

 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie 

 Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim 

 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

W województwie łódzkim w 2016 roku na wszystkich uczelniach wyższych pracowało ogółem 

6 269 nauczycieli akademickich (wzrost o 0,7% w stosunku do 2015 roku). Najwięcej pracowników 

związanych jest z naukami ogólnymi, reprezentowanymi w województwie przez Uniwersytet Łódzki, 

drugą dużą grupą są nauczyciele wykładający na Politechnice Łódzkiej. Trzecią najliczniejszą grupą 

pracowników są wykładowcy Uniwersytetu Medycznego. Mimo, że struktura ta jest taka sama jak 
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w 2015 roku, ciekawie przedstawiają się nieznaczne zmiany pomiędzy poszczególnymi typami uczelni: 

spośród trzech największych pracodawców na rynku akademickim, jedynie Uniwersytet Łódzki 

zwiększył liczbę nauczycieli (wzrost o 0,5 p.p.), pozostałe dwie uczelnie nieznacznie zmniejszyły grono 

wykładowców. Wzrosła natomiast liczba zatrudnionych w innych placówkach szkolnictwa wyższego: 

ekonomicznych (wzrost o 1,1 p.p.), artystycznych (wzrost o 0,2 p.p.), oraz pozostałych (wzrost o 0,2%). 

Może być to efektem lepszego dostosowania tych placówek do tworzenia bardziej wyspecjalizowanych 

kierunków nauczania, atrakcyjniejszych dla studentów. 

Mapa 1: Udział ludności w wieku 15-64 lata 
z wykształceniem wyższym w 2016 r. [%] 

Wykres 2: Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich 
wg dziedzin nauki w województwie łódzkim w 2016 r. 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W 2016 roku liczba studentów w regionie wynosiła ogółem 79 388 osób, co w rankingu 

województw daje siódmą pozycję. Zdecydowana większość, bo aż 81%, to studenci szkół publicznych. 

Dynamika zmian liczby studentów z lat 2013 – 2016 w województwie łódzkim jest bardzo niekorzystna: 

liczba studentów w 2016 roku stanowiła 86,1% wartości z roku 2013. Dla porównania, najmniejszym 

względnym spadkiem liczby studentów charakteryzowało się województwo dolnośląskie (92% wartości 

z 2013 roku). Co ciekawe, ten znaczny ubytek liczby studentów generowany jest głównie przez 

statystyki w uczelniach niepublicznych. Liczba studentów w uczelniach publicznych była znacznie 

bliższa poziomowi z 2013 roku (92,9% wartości z 2013 roku) Same uczelnie prywatne w 2016 roku 

miały liczbę studentów stanowiącą tylko 83,1% wartości z roku 2013. Rynek szkolnictwa prywatnego w 

regionie wydaje się być bardzo niestabilny i zdecydowanie mniej konkurencyjny wobec szkolnictwa 

publicznego.  

Z każdym rokiem w regionie przybywa studentów z zagranicy. W 2016 roku ich udział 

w ogólnej liczbie studentów wynosił 3,8%. W rankingu województw daje to środkową, 7. pozycję, jest 

to wynik niższy od średniej krajowej (4,8%).  

Najpopularniejszym kierunkiem studiów był biznes i administracja, na którym studiowało 

w 2016 roku 20% studentów z województwa łódzkiego (15 909 słuchaczy), w tym 14,6% ogółu 

studiujących na uczelniach publicznych (11 596 słuchaczy) oraz 5,4% ogółu studiujących na uczelniach 

niepublicznych (4 313 słuchaczy). Drugim najpopularniejszym kierunkiem jest medycyna (13,4% ogółu 

studiujących w województwie łódzkim, z 10 632 studentami), natomiast trzecim kierunkiem 

studiowania są nauki społeczne (10,8% studiujących w województwie łódzkim, z liczbą 

8 583 studentów). Czwarte miejsce pod względem popularności zajmowały ogólnie pojęte kierunki 

inżynieryjno - techniczne (9,2% studiujących w województwie łódzkim). Niewiele mniej liczna jest 
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grupa studentów na kierunkach pedagogicznych (8% studiujących w województwie). Ciekawostką 

może się wydać fakt, że w przypadku tego kierunku studiów, liczba studiujących na uczelniach 

publicznych i niepublicznych jest bardzo zbliżona (wynosi ok. 3,2 tys. studentów na uczelniach 

publicznych i niepublicznych).  

Tabela 3: Struktura najważniejszych podgrup kierunków studiów w województwie łódzkim 
w podziale na szkoły publiczne i niepubliczne w 2016 roku wg liczby studentów [%] 

Podgrupy kierunków 
studiów 

Szkoły publiczne 
Szkoły 

niepubliczne 

Szkoły publiczne 
i niepubliczne 

łącznie 

Biznes i administracja 14,6% 5,4% 20% 

Medyczne 11,2% 2,2% 13,4% 

Społeczne 8,7% 2,1% 10,8% 

Inżynieryjno-techniczne 9,2% 0,01% 9,2% 

Pedagogiczne 4% 4% 8% 

Pozostałe kierunki 52,3% 86,3% 38,6% 

Suma 100% 100% 100% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Liczba absolwentów w województwie łódzkim wynosiła w 2016 roku ogółem 9 301 osób, 

co w skali kraju daje ósmą pozycję. W stosunku do poprzedniego, 2015 roku liczba absolwentów 

spadła o 2690 osób (12,2%). Zarówno w kraju, jak i we wszystkich regionach liczba absolwentów 

maleje z każdym rokiem, co wynika głównie z przyczyn demograficznych. Malejąca liczba studentów 

powoduje wzrost konkurencji między krajowymi uczelniami. Z analizy liczby absolwentów 

w poszczególnych województwach z ostatnich trzech lat wynika, że łódzkie pogłębia dystans do 

regionów – liderów. Dobitnie pokazuje to dynamika zmian liczby absolwentów z lat 2013 – 2016. W 

województwach o największej liczbie absolwentów, czyli mazowieckim oraz małopolskim wartość ta 

wynosi odpowiednio 87,3% oraz 95,2%, a w województwie łódzkim 78,9% (rok 2013 = 100%).  

Kierunkiem o największej liczbie absolwentów był biznes i administracja (23,2% absolwentów 

województwa łódzkiego kończyło ten kierunek) z liczbą 4 454 przyznanych dyplomów magisterskich. 

Drugim najpopularniejszym kierunkiem były ogólnie pojęte studia pedagogiczne z liczbą 

2 098 absolwentów, co stanowiło 10,9% ogólnej liczby absolwentów w województwie łódzkim. 

Niewiele mniej liczne są grupy absolwentów nauk medycznych oraz społecznych, jednak na tych 

kierunkach widać już wyraźną przewagę szkół publicznych. Kierunki inżynieryjno-techniczne w 2016 

roku ukończyło 1 196 absolwentów (6,2% absolwentów w województwie łódzkim), z czego tylko 

5 osób uzyskało dyplomy na uczelniach niepublicznych. 

W analizie najpopularniejszych kierunków studiów w regionie, najbardziej uderza niewielka 

popularność kierunków inżynieryjno – technicznych. Z perspektywy gospodarki opartej na rozwoju 

innowacyjności, takie ukierunkowanie zainteresowań studentów oraz kwalifikacji absolwentów jest 

bardzo niekorzystne, ponieważ utrudnia znalezienie wykwalifikowanych pracowników w najbliższym 

otoczeniu. W dłuższej perspektywie, niewielka liczba specjalistów z wąskich dziedzin technicznych 

zapewne przełoży się na niewielką ilość innowacyjnych projektów wymyślonych i wdrażanych na 

terenie województwa.  
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Tabela 4: Struktura najważniejszych podgrup kierunków studiów w 
województwie łódzkim w podziale na szkoły publiczne i niepubliczne w 2016 
roku wg liczby absolwentów [%] 

Podgrupy kierunków 
studiów 

Szkoły publiczne Szkoły niepubliczne 
Szkoły publiczne 
i niepubliczne łącznie 

Biznes i administracja 15% 8,1% 23,2% 
Pedagogiczne 5,5% 5,4% 10,9% 
Medyczne 8,7% 2% 10,6% 
Społeczne 8,3% 1,9% 10,2% 
Inżynieryjno-techniczne 6,2% 0,03% 6,2% 
Pozostałe kierunki 56,3% 82,6% 38,9% 
Suma 100% 100% 100% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Struktura osób, które zdecydowały się kontynuować naukę na studiach podyplomowych 

przedstawia się dość podobnie. W 2016 roku w województwie łódzkim było ogółem 7 430 słuchaczy na 

kierunkach podyplomowych (8. pozycja w kraju). Po gwałtownym spadku słuchaczy w 2014 roku 

(zmniejszenie się liczby słuchaczy o 1 437 osób w stosunku do poprzedniego roku), studia 

podyplomowe w regionie powoli odzyskują popularność, nadal jednak obecna liczba słuchaczy stanowi 

tylko 93,3% wartości z 2013 roku. W tym samym czasie dynamika rozwoju studiów podyplomowych w 

innych województwach znacznie przyśpieszyła (lubuskie: 153,5%, opolskie: 125,9%, śląskie: 125,4%). 

Najpopularniejszymi placówkami są zdecydowanie wyższe szkoły ekonomiczne oraz niepubliczne 

uczelnie wyższe, na trzeciej pozycji studia oferowane przez uniwersytet. Małą popularnością cieszą się 

podyplomowe studia na uniwersytecie medycznym – w 2016 roku miały 88 słuchaczy, trzeba jednak 

zauważyć, że jest to znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem (25 osób). 

Tabela 5: Słuchacze studiów podyplomowych w podziale na typy 
szkół wyższych w województwie łódzkim w 2016 roku 

wyższe szkoły ekonomiczne 2780 

pozostałe szkoły wyższe 1851 

Uniwersytet Łódzki 1685 

Politechnika Łódzka 707 

wyższe szkoły artystyczne 319 

Uniwersytet Medyczny 88 

ogółem 7430 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Studia III go stopnia miały w województwie łódzkim w 2016 roku 2 667 słuchaczy (8. pozycja w 

kraju). W zdecydowanej większości studia te prowadzone były przez Uniwersytet Łódzki oraz 

Politechnikę Łódzką. Dość znaczna była również liczba doktorantów na Uniwersytecie Medycznym. 

Najmniejsza grupa doktorantów znajduje się w łódzkich placówkach PAN oraz instytutach naukowo – 

badawczych.  

Tabela 6: Studenci III stopnia w podziale na typy szkół wyższych w województwie łódzkim w 2016 roku 

Uniwersytet Łódzki 1141 wyższe szkoły artystyczne 203 

Politechnika Łódzka 677 placówki PAN, instytuty naukowo badawcze 33 

Uniwersytet Medyczny 613 ogółem 2667 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W 2015 roku w województwie łódzkim personel badawczo – rozwojowy wynosił 8 846 osób. 

Oznacza to wzrost o 5,6% w stosunku do 2014 roku. Personel B+R stanowi 0,7% ogółu pracujących 
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w województwie, z czego pracownicy naukowo – badawczy stanowili 75,9% personelu B+R w regionie 

oraz 5,7% w kraju. W rankingu województw daje to środkową, 7. Pozycję (jedna pozycja wyżej w 

porównaniu do roku 2014). Wskaźnik zatrudnienia pracowników naukowo-badawczych w sferze B+R 

na 1000 osób aktywnych zawodowo wynosi 4,2. Warto zauważyć, że aż 93,1% pracowników naukowo 

– badawczych zatrudnionych jest na pełen etat.  

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (Human Resources in Science and Technology – HRST) 

tworzą osoby aktualnie zajmujące się lub potencjalnie mogące zająć się pracami związanymi 

z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej17. 

Do grupy tej zalicza się osoby wykształcone w dziedzinach nauki i techniki lub pracujące w zawodach 

nauki i techniki. Dla porządku rozróżnia się te cechy jako dwie osobne kategorie. Dodatkowo, wyróżnia 

się także rdzeń zasobów ludzkich, a więc grupę ludzi, którzy mają obie te cechy (wykształcenie 

kierunkowe oraz zawód związany z nauką i techniką). Osobną kategorią są specjaliści i inżynierowie do 

których zalicza się pracujących w sferze nauki i techniki: 

 Specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, 

 Specjalistów do spraw zdrowia  

 Specjalistów do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Zasoby dla nauki i techniki (HRST) w województwie łódzkim stanowiły w 2015 roku 7,2% 

zasobów krajowych, co plasowało region na szóstej pozycji w Polsce. Są to wartości gorsze w stosunku 

do poprzedniego roku (7,4%, 5. pozycja). Warto w tym miejscu zauważyć, że region ma jeden 

z największych w kraju (3. pozycja) udziałów kobiet w zasobach – 59,3%. 

Regionalny udział rdzenia zasobów ludzkich (HRSTC) w zasobach krajowych wynosił  

w 2015 roku 7,3%. Osoby wykształcone w kierunkach nauki i techniki (HRSTE) stanowiły ponad 1/3 

ludności aktywnej zawodowo w regionie oraz 7,3% ogółu zasobów w kraju. Nieco większy jest udział 

regionu łódzkiego w krajowym rynku specjalistów i inżynierów zatrudnionych w sferze nauki i techniki 

(HRSTO) – w 2015 roku wynosił on 7,9% (5. pozycja w kraju). Ciekawostką jest, że to jedyna grupa 

zasobów ludzkich dla nauki i techniki województwa łódzkiego, w której nie dominują kobiety. 

Tabela 7: Zasoby ludzkie dla nauki i techniki wyróżnione wedle kategorii jako odsetek ludności 
aktywnej zawodowo w województwie łódzkim w latach 2014 - 2015 

Kategoria 

2014 2015 

Udział 
w ludności 
aktywnej 

zawodowo 
w regionie 

Średnia 
dla 

Polski 

Udział 
w ludności 
aktywnej 

zawodowo 
w regionie 

Średnia 
dla 

Polski 

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) 42,7% 46,5% 45% 47,9% 

Rdzeń zasobów ludzkich (HRSTC) 18,3% 20% 19,8% 20,9% 

Wyróżnione ze względu na wykształcenie (HRSTE) 35,4% 38,6% 37,7% 39,6% 

Wyróżnione ze względu na zawód (HRSTO) 25,6% 27,9% 27,1% 29,2% 

Źródło: Nauka i technika 2014, Nauka i technika 2015, GUS 

Podsumowując, najważniejszym problemem w zakresie kapitału ludzkiego, niezbędnego 

innowacyjnej gospodarce, jest postępująca depopulacja regionu. Obecnie przekłada się ona na 

dynamicznie zmniejszającą się liczbę studentów, oraz negatywny wpływ na wskaźniki HRST (brak 

napływu nowej kadry, malejący udział regionalnych zasobów w zasobach krajowych). Istotnym 

zagrożeniem może być również marginalizacja Łodzi jako ośrodka akademickiego, tak w kontekście 

dotychczas notowanego ubytku studentów jak i słabej popularności kierunków inżynieryjno – 

                                                           
17

 Nauka i technika w 2015 r., GUS 
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technicznych. Do korzystnych trendów należy zaliczyć rosnący udział personelu B+R w ludności 

aktywnej zawodowo – w ciągu ostatniego roku wartości tych wskaźników rosły szybciej niż średnia dla 

kraju, co sugeruje, że łódzkie powoli dogania przodujące regiony. 

Społeczeństwo informacyjne 
Pod względem zaawansowania cyfrowego mieszkańców i rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego region łódzki dokonał w ciągu ostatnich kilku lat znaczącego skoku infrastrukturalnego. 

Udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w 2016 roku 

wynosił w województwie 58,2%18 (7. miejsce w kraju). W porównaniu do roku 2013 jest to wzrost 

o 13,2 p.p. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmieniła się nieco metodologia zbierania danych w tym 

zakresie. Dotychczas dane na temat dostępu do szerokopasmowego Internetu publikowane były przez 

obecne Ministerstwo Cyfryzacji (dawniej MAiC) w cyklu raportów Społeczeństwo informacyjne 

wliczbach. Obecne dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych oraz raportu Głównego Urzędu 

Statystycznego Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2012-2016. Stąd pewne różnice w informacjach 

podawanych w Diagnozie 2015 oraz Diagnozie 2016.  

1,1% mieszkańców regionu nie posiada żadnych umiejętności informacyjnych19, co stanowi 

7. wynik w kraju. Bardzo wysoki (drugie miejsce w kraju) jest także odsetek osób, które nigdy nie 

korzystały z Internetu: w 2016 roku wyniósł on 25,7%. Dość wysoki (9,8%, szóste miejsce w kraju) jest 

również udział osób, które mają doświadczenie w korzystaniu z Internetu, ale nie posiadają żadnych 

umiejętności komunikacyjnych (wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej; korzystanie z serwisów 

społecznościowych, telefonowanie przez Internet i/lub korzystanie z kamery internetowej do 

wideorozmów przez Internet (np. poprzez Skype lub Facetime); umieszczanie na stronie internetowej 

stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania itp.) 

Wykres 3: Udział gospodarstw domowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu w 2016 roku [%] 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 
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 Bank Danych Lokalnych, GUS 
19

 Umiejętności informacyjne: kopiowanie lub przenoszenie pliku lub folderu; korzystanie z przestrzeni dyskowej w Internecie 
do zapisywania dokumentów, obrazów, plików muzycznych, plików wideo lub innych plików; korzystanie z Internetu do 
kontaktów z jednostkami administracji publicznej poprzez wyszukiwanie informacji na stronach internetowych tych 
jednostek; wyszukiwanie w Internecie informacji o towarach lub usługach; wyszukiwanie w Internecie informacji związanych 
ze zdrowiem (Żródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2012-2016, GUS) 
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Województwo ma więc dużą grupę mieszkańców wykluczonych cyfrowo. Jednocześnie istnieje 

znacząca grupa osób sprawnie korzystających z możliwości, jakie daje dostęp do Internetu. Jednak 

wartości wskaźnikowe poszczególnych aspektów użytkowania Internetu są w większości, niższe od 

średniej krajowej. 

Gorzej przedstawia się porównanie odsetka specjalistów, a więc osób posiadających 

ponadprzeciętne umiejętności informacyjne, komunikacyjne, cyfrowe, oraz związane z rozwiązywaniem 

problemów lub oprogramowaniem. 

Wykres 4: Osoby posiadające ponadpodstawowe umiejętności związane z oprogramowaniem [%]  

 
Źródło: ICT gospodarstwa domowe 2016, GUS 

W ujęciu względnym miary osób sprawnie korzystających z komputera z dostępem do 

Internetu, województwo łódzkie znajduje się w grupie województw przeciętnych, w których liczba 

specjalistów nie jest ani rażąco niższa, ani wyższa od średniej krajowej.  

Według danych za 2016 rok, 91,8% firm w regionie wykorzystuje komputery w swojej 

działalności (spadek o 1,1 p.p. w stosunku do 2015 roku), zaś 94,3% ma dostęp do szerokopasmowego 

Internetu20. Firmy w regionie wykorzystują też media społecznościowe: w 2016 roku 21,1% łódzkich 

przedsiębiorstw funkcjonowało w serwisach społecznościowych, a 2,6% prowadziło blogi lub mikro 

                                                           
20

 Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS 

Tabela 8: Umiejętności użytkowników Internetu w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Osoby z wysokimi 
umiejętnościami 

cyfrowymi 

Osoby z wysokimi 
umiejętnościami 
komunikacyjnymi 

Czytający wiadomości on-
line, gazety, czasopisma 

Osoby zamawiające 
przez Internet towary 

lub usługi 

Polska 19,4% 47,2% 58% 52,9% 

Łódzkie 16,6% 41,1% 50,2% 48,5% 

 
Szukający pracy lub 
wysyłający aplikacje 

przez Internet 

Publikujący w 
Internecie 

stworzone przez 
siebie teksty, 
zdjęcia, filmy 

Czytający lub 
umieszczający w 

Internecie własne opinie 
w sprawach społeczno - 

politycznych 

Korzystający z usług 
bankowych 

Polska 11,5% 15,3% 7,1% 39,1% 

Łódzkie 12,6% 12,2% 8,1% 35% 

Źródło: ICT gospodarstwa domowe 2016, GUS 
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blogi, zaś 13,6% (dane za 2015 rok) prowadzi e-sprzedaż (otrzymuje zamówienie poprzez stronę 

komputerową lub systemy typu EDI). W porównaniu z innymi województwami, łódzkie zajmuje trzecią 

pozycję w rankingu e-sprzedaży, jednak dystans do przodujących województw, takich jak podlaskie czy 

mazowieckie, jest relatywnie niewielki i wynosi około 4 p.p. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 

analizy przedsiębiorstw, które prowadząc e-sprzedaż, umożliwiają płatność on-line lub za pomocą karty 

kredytowej (off-line). Również w przypadkach bardziej zaawansowanych aspektów korzystania 

z technologii w przedsiębiorstwach, takich jak specjalistyczne oprogramowanie służące do zarządzania 

firmą (ERP) lub relacjami z klientem (CRM), to przedsiębiorstwa w województwie łódzkim osiągały 

w 2015 roku poziom zbliżony do średniej krajowej. 

Podsumowując, 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 problemy związane z niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą szerokopasmowego 

Internetu w regionie łódzkim 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. 

Gospodarka 
Województwo łódzkie jest dość dobrze rozwinięte gospodarczo, ponadto od kilku lat ma 

niezmiennie wysoki wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym (W 2016 roku 

łódzkie zajmowało 2. miejsce w kraju, za województwem mazowieckim). W 2015 roku województwo 

wypracowało 6,1% produktu krajowego brutto, co stanowi 6. pozycję w kraju. Warto zauważyć, 

że udział ten jest niemal niezmienny od kilkunastu lat (2000 r – 6,1%, 2010 – 6%, 2014 – 6,1%) Roczna 

dynamika wzrostu PKB za 2015 roku wyniosła 104,2% i była nieznacznie mniejsza od krajowej (104,6%). 

W rankingu województw wartość ta lokuje region na 10. pozycji. Pod względem PKB na jednego 

mieszkańca, województwo zajmuje 5. miejsce w kraju z PKB regionalnym stanowiącym 93,5% średniej 

krajowej (Polska – 46 790 zł, 2015 rok).  

W analizie przedstawionej w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego 

LORIS 2030 Łódzkie zostało sklasyfikowane jako region znajdujący się w grupie doganiającej, 

co oznacza, że regionalne PKB rośnie szybciej niż średnia dla kraju, jednak jego wartość wciąż jest 

niższa od wartości krajowej. Aktualne dane statystyczne sugerują, że region nieco zwalnia, mimo wciąż 

wysokiej pozycji w rankingu. 

Wydajność pracy mierzona w wartości dodanej brutto (ceny bieżące) na jednego pracującego 

w regionie wynosiła w 2015 roku 103 543 złote, co stanowiło 91,2% wartości krajowej i lokowało 

łódzkie na 9. miejscu w rankingu regionów. W ciągu ostatnich trzech lat dynamika WDB stopniowo 

wzrasta, jednak tempo wzrostu jest tylko minimalnie większe od tempa krajowego, przez co dystans do 

przodujących województw pozostaje bez zmian. 

Tabela 9: Struktura zatrudnienia w województwie łódzkim w 2015 roku 

2014 

rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo 

i rybactwo 

przemysł 

i budownictwo 

handel; naprawa samochodów; 

transport i gospodarka 

magazynowa; zakwaterowanie 

i gastronomia; informacja i 

komunikacja 

finanse 

i ubezpieczenia; 

obsługa rynku 

nieruchomości 

pozostałe 

usługi 

Polska 16,5% 26,4% 24,6% 3,9% 28,6% 

Łódzkie 18,8% 27,4% 23,1% 3,4% 27,2% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Analiza WDB na jednego pracującego w poszczególnych działach gospodarki wykazuje,  

że w 2015 roku wydajność pracy w regionie łódzkim niemal we wszystkich sekcjach PKD jest niższa od 

średniej krajowej. Wyjątkiem są sekcje budownictwa (100,7%, Polska=100%) oraz działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa wraz z obsługą rynku nieruchomości (101,4%, Polska=100%), jednak 

przewagi te są bardzo niewielkie i w rankingu regionów łódzkie wartości wypracowane w tych 

branżach zajmują odpowiednio 5. oraz 9. pozycję. 

Tabela 10. Wartość dodana brutto na 1 pracującego (ceny bieżące) 

w województwie łódzkim oraz w kraju w latach 2013 – 2015 [zł] 

 2013 2014 2015 
Dynamika 

zmian 

POLSKA 107 098 109 904 113 577 106,0% 

ŁÓDZKIE 97 136 100 228 103 543 106,6% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela 11. Wartość dodana brutto na 1 pracującego według grup sekcji PKD 2007 w 2015 roku 

w województwie łódzkim oraz w kraju na tle innych województw [w złotych] 

Sekcje PKD Polska Łódzkie 

pozycja 

WŁ 

w kraju 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A) 17 660 16 287 11 

przemysł i budownictwo (sekcje B,C,D,E,F) 151 451 146 676 5 

przemysł (sekcje B,C,D,E) 151 465 145 474 6 

przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) 140 408 121 339 13 

budownictwo (sekcja F) 151 401 152 520 5 

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja (sekcje G,H,I,J) 
129 832 116 411 12 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości (sekcje K,L) 244 839 248 319 9 

pozostałe usługi (sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 97 513 90 486 9 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Województwo łódzkie pod względem dynamiki produkcji przemysłowej notowało w roku 2013 

oraz 2014 stagnację (odpowiednio 101,6% i 100,4%). Dopiero w 2015 roku nastąpił wzrost produkcji 

sprzedanej przemysłu do wartości 104,3%, jednak w 2016 wskaźnik wyniósł jedynie 100,3%, co dało 

15. miejsce w kraju.  

Mapa 2: PKB per capita w województwach w stosunku do 
PKB per capita w Polsce w 2015 r. [%] 

Tabela 12: PKB w Polsce i w województwie łódzkim 

 

Dynamika przyrostu PKB per capita, rok poprzedni = 100 [%] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 105,5 108,4 103,9 101,8 103,8 104,7 

Łódzkie 105,8 107,9 104,4 101,9 104,2 104,6 

PKB per capita dla Polski w porównaniu z wartością PKB 
per capita województwa Łódzkiego [zł] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Polska 37 512 40 662 42 274 43 020 44 672 46 790 

Łódzkie 34 738 37 615 39 392 40 127 41 823 43 765 
 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Przez ostatnie lata liczba zatrudnionych w regionie nieznacznie rosła i w 2016 roku wynosiła  

980 445 osoby (106% wartości z roku 2013). Struktura zatrudnienia w województwie różni się nieco od 

krajowej: w 2016 roku region miał nieco wyższe wskaźniki zatrudnienia w rolnictwie (18,3% wobec 

16%) oraz przemyśle i budownictwie (27,3% wobec 26,5%), natomiast niższe w pozostałych działach, 

a więc handlu, usługach oraz działalności finansowej. Podobne proporcje utrzymują się od lat 

i świadczą o specjalizacji regionu w kierunku działalności rolniczej oraz przemysłowo – budowlanej. 

W 2016 roku w regionie powstało 110 nowych spółek handlowych z udziałem kapitału 

zagranicznego. W ciągu ostatnich trzech lat w regionie zanotowano malejący trend w liczbie 

nowopowstałych spółek: w 2013 powstało ich 145, w 2014 – 127 a w 2015 tylko 116. Łódzkie podmioty 

z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły w 2016 roku 3,7% podmiotów z kapitałem zagranicznym 

w Polsce. Kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym regionu wynosił w 2016 roku 

3549 złotych (8. pozycja w kraju, awans o trzy pozycje w stosunku do 2013 roku), co wyraźnie pokazuje 

jego przeciętną koncentrację w województwie, jednak z zarysowaną wyraźną tendencją wzrostową.  

W ujęciu wewnątrzregionalnym wyraźnie widać 

koncentrację kapitału zagranicznego w trzech rejonach. Pod 

względem ilości spółek, największa skupienie podmiotów 

występuje w mieście Łodzi i sąsiednich powiatach: pabianickim 

oraz zgierskim. Najwięcej kapitału zagranicznego również jest 

w mieście Łodzi, jednak znaczne kwoty zainwestowano również 

w powiecie kutnowskim, gdzie bardzo prężnie działa jeden 

z oddziałów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Park 

Magazynowy Hillwood oraz nowoczesny terminal kontenerowy 

PCC Intermodal. Kolejnym znaczącym miejscem koncentracji 

kapitału zagranicznego jest powiat bełchatowski, a konkretnie 

miasto Bełchatów, które może poszczycić się bardzo 

konsekwentną polityką przyciągania inwestycji oraz własnymi 

(niezależnymi ŁSSE) strefami inwestycyjnymi (Czapliniecka, 

Czyżewskiego, Przemysłowa, Wojska Polskiego, Grocholice). 

Ta sama grupa powiatów miała w 2016 roku także najwyższy 

wskaźnik kapitału zagranicznego na 1 mieszkańca w wieku 

produkcyjnym. 

Coroczny ranking atrakcyjności województw dla działalności przemysłowej Instytutu Badań nad 

Gospodarką Rynkową ocenia województwo łódzkie dość przeciętnie (7. miejsce w kraju). 

 

Tabela 13. Kapitał zagraniczny 
w powiatach województwa łódzkiego 
w 2016 roku  

Powiaty z największą liczbą 
podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego w 2015 roku [liczba] 

Powiat m. Łódź 551 

Powiat zgierski 78 

Powiat pabianicki 58 

Powiaty z największym udziałem 
zainwestowanego kapitału 
zagranicznego w 2016 roku [mln zł] 

Powiat m. Łódź 2 798 

Powiat kutnowski 579 

Powiat zgierski 430 

Powiaty z najwyższym wskaźnikiem 
kapitału zagranicznego na 1 
mieszkańca w wieku produkcyjnym w 
2016 roku [zł] 

Powiat kutnowski 9 562 

Powiat m. Łódź 6 818 

Powiat bełchatowski 4 803 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Tabela 14: Składniki konkurencyjności województwa łódzkiego 
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Szczególnie złe oceny dotyczą takich aspektów gospodarki jak poziom bezpieczeństwa 

wewnętrznego, a w dokładnie wykrywalność przestępstw. Ogólną ocenę regionu zaniża również poziom 

rozwoju infrastruktury społecznej i gospodarczej. Najwyższe oceny dotyczą zasobów i kosztów pracy. 

Co ciekawe, w tym samym rankingu podregion Łódzki21 jest dość wysoko oceniany pod względem 

atrakcyjności inwestycyjnej – w latach 2014 - 2016 zajmował 3. miejsce. Za mocne strony podregionu uważa 

się jego dostępność transportową, wielkość i jakość zasobów pracy oraz poziom rozwoju gospodarki,  

a w szczególności korzystną strukturę gospodarczą. Najlepiej ocenianym elementem lokalnego rynku są 

zasoby i koszty pracy (4. miejsce w 2016 roku w rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową)22. 

Pozostałe aspekty gospodarki lokalnej zajmują środkowe pozycje w rankingach. Do słabych stron 

podregionu łódzkiego zalicza się poziom bezpieczeństwa, a w szczególności bardzo niski poziom 

wykrywalności przestępstw.  

Atrakcyjność inwestycyjna podregionu łódzkiego dla działalności usługowej została w 2016 

roku oceniona jeszcze wyżej - na drugim miejscu. Nieco niższe są oceny atrakcyjności inwestycyjnej 

podregionu łódzkiego dla działalności zaawansowanej technologicznie. W 2016 roku podregion zajął 

czwarte miejsce, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, co jednak jest bardzo dobrym rezultatem, 

zważywszy że liczba podregionów biorących udział w badaniu wyniosła 54.  

W województwie działają dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Łódzka oraz Starachowicka 

(podstrefa Mniszków). Łódzka SSE zajmuje powierzchnię 1 339 ha w trzech województwach: łódzkim, 

mazowieckim oraz wielkopolskim. Jest podzielona na 44 podstrefy, rozsiane w całym województwie. 

Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem działalności w ŁSSE mogą skorzystać z pomocy publicznej 

sięgającej nawet 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy. Łączna 

                                                           
21

 Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski. 
22

 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, IBnGR, 2016 

Mapa 3: Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla 

działalności zaawansowanej technologicznie w 2016 roku. 

 

Źródło: Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową 
2016 
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wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła do tej pory ponad 13 mld złotych, generując 290 nowych 

działalności na terenie strefy oraz ponad 33 200 miejsc pracy. W 2016 roku Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wyróżniło ŁSSE tytułem „Afirmator Ruchu 

Innowacyjnego”.  

Strefa skupia przedsiębiorców wielu branż, zarówno przemysłowych, jak i usługowych. Wśród 

inwestorów znajdują się największe i najbardziej innowacyjne firmy województwa. W branży 

medycyna, farmacja, kosmetyki działa 16 firm, z których najbardziej innowacyjne są Grupa Adamed, 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., Delia Cosmetics Distribution Sp. z o.o. Firmy z branży materiałów 

budowlanych to około 20 podmiotów, a wśród nich Grupa Ceramika Paradyż, Grupa Ceramika 

Tubądzin, Quick-mix Sp. z o.o., S i A Pietrucha Sp. z o.o. Nowoczesny przemysł włókienniczy i modowy 

reprezentuje pięciu inwestorów: Cornette Underwear Sp. z o.o. Sp. k., Ferax Sp z o.o., G.W. & Crystal 

Fashion Włodzimierz Gronowalski Sp. Jawna, P. P. H. U. Vertex oraz najbardziej zaawansowany 

technologicznie Creative Web Sp. z o.o. Energatykę reprezentuje firma Hapam Poland Sp. z o.o. 

W branży informatyka i telekomunikacja działają dwie firmy: AMG.lab oraz Ericpol Sp. z o.o. 

Przetwórstwo rolno – spożywcze reprezentuje 15 

firm, zajmujących się między innymi produkcją pasz, wyrobów cukierniczych oraz przetwórstwem 

mięsa. Najbardziej wyspecjalizowaną firmą z tej branży jest Pini Polska Sp. z o.o., zajmująca się 

przetwórstwem mięsa wieprzowego. W Strefie działa też wiele firm logistycznych oraz instytucji 

otoczenia biznesu, a także specjalistycznych usług dla przemysłu. ŁSSE ma również wielu partnerów 

instytucjonalnych, z którymi współpracuje głównie w celu dotarcia do potencjalnych inwestorów oraz 

chęci promowania lokalnych przedsiębiorców i wspierania rozwoju gospodarczego województwa.  

Jednym z najnowszych projektów Strefy jest Starup Spark – nowy model wsparcia 

nowopowstających innowacyjnych przedsięwzięć mający na celu wspieranie startupów w dążeniu do 

komercjalizacj. Przewiduje on tworzenie dedykowanych zespołów projektowych złożonych ze 

specjalistów z doświadczeniem w akceleracji, przedstawicieli dużych firm, oraz zespołów 

produkcyjnych z doświadczeniem we wdrażaniu produktów. Zespół projektowy nie świadczy jedynie 

Mapa 4: Lokalizacja podstref ŁSSE w województwie 

łódzkim. 
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doradztwa, tylko pracuje bezpośrednio w startupie. Na czas akceleracji staje się jego częścią. 

Długofalowo, Startup Spark, to platforma łączenia kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, 

doświadczeniem, zasobami, zaangażowaniem dużych przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa. 

Pierwsza tura współpracy zaowocowała bardzo ciekawymi projektami, m.in.: powstał system 

antydronowy, autonomiczne roboty, internetowa subskrypcja produktów, analiza danych z sieci 

rozproszonych czujników czy chatboty oraz systemy konferencyjne usprawniające dialog podczas 

debat i konferencji. Kolejna runda projektu ma przedstawić efekty swoich prac w 2018 roku. 

Według raportu23 Stowarzyszenia 

Organizatorów Ośrodków Innowacji 

i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIiP), 

w 2014 roku w województwie łódzkim 

działało ogółem 39 instytucji otoczenia 

biznesu działających w postaci ośrodków 

innowacji i przedsiębiorczości. Daje to 9. 

miejsce w rankingu regionów. W podziale 

na liczbę mieszkańców przypadających na 

jeden ośrodek, województwo łódzkie 

również ma raczej słabą, 4. pozycję 

w kraju, z wartością 64 737 osób. Jest to 

wynik niższy od średniej krajowej, 

wynoszącej 56 583 osoby na jeden 

ośrodek innowacji i przedsiębiorczości. Równie niekorzystnie przestawia się wskaźnik ilości firm na 

jeden ośrodek innowacji i przedsiębiorczości. W regionie łódzkim jest to 3 111 firm na jedną instytucję, 

co w porównaniu do średniej krajowej, wynoszącej 2 636 firm, oznacza niskie nasycenie ośrodkami.  

Samorząd Województwa Łódzkiego jest współwłaścicielem kilku największych instytucji 

otoczenia biznesu w regionie. Najstarszą tego typu jednostką jest Łódzka Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., powstała w 1991r. jako jednostka wspierająca rozwój sektora mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych 

z funduszy unijnych. Od 2001r. ŁARR pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), 

odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów przeznaczonych na finansowanie inwestycji 

w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój 

eksportu. Spółka funkcjonuje również w Krajowym Systemie Usług dla firm z sektora MŚP, świadcząc 

usługi informacyjne, proinnowacyjne oraz finansowe (pożyczki, poręczenia). W ramach świadczenia 

usług finansowych prowadzony jest Regionalny Fundusz Pożyczkowy, a obecnie realizowany jest także 

program z Inicjatywy Jeremie, w ramach którego pozyskano dodatkowe środki finansowe 

z przeznaczeniem na pożyczki dla firm. Ponadto ŁARR jest podmiotem świadczącym na zasadach 

komercyjnych kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem środków z funduszy programów POKL, 

RPO i POIG (w zakresie, w którym nie pełni funkcji RIF). Realizuje również szereg projektów własnych 

wspierających przedsiębiorczość w regionie („Kobieta w biznesie”, „Młodzi w biznesie”, „Biznes na 

obcasach”, „Złota 30stka”). 

Nieco bardziej wyspecjalizowaną jednostką jest "Bionanopark" sp. z o.o. i funkcjonujący przy 

nim Inkubator Technologiczny Bionanoparku. Jest to jest park naukowo-technologiczny z atrakcyjną 

ofertą badawczą, inwestycyjną oraz inkubacyjną skierowaną do firm i instytucji działających w obszarze 

                                                           
23

 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce raport 2014, SOOIiP 

Tabela 15. Charakterystyka instytucji otoczenia biznesu 

w województwie łódzkim według profilu działalności (2014 rok) 

Rodzaje IOB Liczba 

Parki Technologiczne 1 

Inkubatory Technologiczne 1 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 1 

Centra Transferu Technologii 4 

Centra Innowacji 1 

Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze 16 

Inkubatory Przedsiębiorczości 3 

Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe 7 

Fundusze Poręczeń Kredytowych 2 

Fundusze Kapitału Zalążkowego 3 

Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce raport 2014, SOOIiP 
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zaawansowanych technologii. Ze współpracy z Parkiem skorzystało dotychczas ponad 100 firm, 

a kilkadziesiąt jest w okresie inkubacji. Oferta Parku opiera się na komercyjnym najmie lokali 

przystosowanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępie do zaplecza 

konferencyjnego i doradztwa biznesowego, a także pomoc w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł 

finansowania. Początkujące firmy mogą też liczyć na rabaty od czynszu w formie pomocy de minimis 

nawet do 60%. 

Kolejną wyspecjalizowaną jednostką współtworzoną przez SWŁ jest Regionalne Biuro 

Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu w prowincji Syczuan w Chińskiej Republice Ludowej 

działające od 2014 w Centrum Innowacji UE (EUPIC) będącej kompleksową platformą służącą 

utrzymaniu współpracy handlowej, inwestycyjnej i technologicznej pomiędzy UE a Chinami. Centrum 

wspierane jest przez Komisję Europejską, Ministerstwo Nauki i Technologii Chin, rząd Prowincji 

Syczuan, rząd Chengdu i Komitet Zarządzający strefą rozwoju przemysłu Chengdu Hi- Tech. Utworzenie 

Biura było naturalną konsekwencją ulokowania w regionie jedynego w tej części Europy połączenie 

cargo koleją na trasie Łódź – Chengdu. Wsparcie władz samorządowych wzmacnia pozycję łódzkich 

przedsiębiorców na terenie ChRL, gdyż w świadomości Chińskich kooperantów poparcie władz jest 

jednym z najcenniejszych czynników w prowadzeniu działalności. Biuro pośredniczy w kontaktach 

pomiędzy łódzkimi oraz chińskimi przedsiębiorcami, doradza w zakresie specyfiki prowadzenia 

działalności oraz funkcjonuje jako portal wymiany informacji.  

Najnowszym projektem województwa było uruchomienie w 2016 roku siedmiu Centrów 

Innowacji Biznesowych. Centra zlokalizowane są w Zgierzu, Bełchatowie, Sieradzu, Radomsku, 

Zduńskiej Woli, Łodzi oraz w Kutnie. Zadaniem tych ośrodków jest pełnienie roli przewodników po 

projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu 

przedsiębiorstwa. Doradcy Biznesowi działający w Centrach wyszukują firmy chętne do współpracy 

i wspierają je poprzez udzielanie informacji i pośrednictwo w kontaktach z uczelniami, instytucjami 

naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, pomoc w pozyskiwaniu źródeł dofinansowania i tym 

podobne. 

W 2016 roku, w regionie działało 243 280 przedsiębiorstw (7. pozycja w rankingu 

województw). Podobnie jak w całym kraju, zdecydowana większość podmiotów, bo aż 95,2% to 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Stanowią one 5,47% wszystkich 

przedsiębiorstw w kraju. Przedsiębiorstwa takie charakteryzują się zazwyczaj niskim potencjałem 

innowacyjnym i brakiem własnego zaplecza badawczo – rozwojowego. Drugą największą grupę 

stanowią przedsiębiorstwa małe, w których liczba pracowników nie przekracza 49 osób. Proporcje te 

są bardzo zbliżone do struktury krajowej. 

 
Tabela 16: Podmioty wg klas wielkości w województwie łódzkim w 2016 roku 

 Jednostka 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 - 999 1000 i więcej 

Łódzkie Liczba firm 231 628 9 619 1 781 212 40 

Łódzkie Udział [%] 95,2% 4% 0,69% 0,1% 0,016% 

Polska Udział [%] 95,7% 3,5% 0,73% 0,1% 0,018% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Niewielka jest także dynamika względnego poziomu przedsiębiorczości, wyrażonego liczbą 

podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności. W województwie łódzkim w 2016 roku 

wartość ta wynosiła 979 firm (znacząco mniej stosunku do poziomu kraju - 1103 podmiotów). 

W rankingu województw łódzkie zajęło 10. pozycję,  zaś w ciągu ostatnich trzech lat dynamika tego 

wskaźnika wyniosła zaledwie 103,4%. Dla porównania dynamika wartości bezwzględnej liczby 

podmiotów gospodarczych w systemie REGON w okresie od 2013 do 2016 roku wyniosła 102,3%. 

Tabela 17: Udział nowo zarejestrowanych podmiotów według sektorów w liczbie nowo 

zarejestrowanych podmiotów ogółem w województwie łódzkim w roku 2016 [%] 

 sektor medyczny sektor kreatywny 
sektor przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

Polska 4,04% 6,63% 0,51% 

Łódzkie 5,03% 6,34% 0,59% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Ciekawych wniosków dostarcza analiza struktury sektorowej nowo zarejestrowanych firm. 

W porównaniu do kraju, w województwie łódzkim jest znacząco większy udział nowych firm z sektora 

medycznego oraz nieznacznie większy udział nowych podmiotów z sektora przetwórstwa rolno – 

spożywczego. Nieznacznie mniejszy jest za to udział firm przypisywanych do sektora kreatywnego. 

Zaobserwowane trendy podkreślają ukierunkowanie regionu w strategicznych specjalizacjach.  

W 2016 roku zaledwie 13% (11. miejsce w kraju) łódzkich przedsiębiorstw zakwalifikowano 

jako innowacyjne, wobec 16,1% takich przedsiębiorstw średnio w kraju. Zdecydowana większość 

przedsiębiorstw wprowadzających innowacje to przedsiębiorstwa duże, zatrudniające ponad 250 osób 

(58,6%). Najmniej, bo zaledwie 9,6%, stanowią małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 osób. Innowacje 

wprowadzone na rynek przez łódzkie firmy przemysłowe to najczęściej nowe lub istotnie ulepszone 

procesy 12,3%, oraz nowe lub istotnie ulepszone produkty 9,8% a w mniejszym stopniu nowe lub 

istotnie ulepszone dla rynku produkty (4,9%). Na rynku przedsiębiorstw usługowych sytuacja 

przedstawia się nieco inaczej. W 2016 roku w województwie łódzkim 10% badanych przedsiębiorstw 

usługowych wprowadziło innowacje. Innowacje wprowadzone na rynek przez łódzkie firmy usługowe 

to głównie nowe lub istotnie ulepszone procesy (9,1%). Nowe lub istotnie ulepszone produkty 

stanowiły tylko 3,6% innowacji w regionie (w tym produkty nowe dla rynku stanowią 1,3%). 

W porównaniu z latami ubiegłymi (2013-2015) widać spadek udziału innowacyjnych przedsiębiorstw 

usługowych (w tym szczególnie wprowadzających nowe lub istotnie ulepszone produkty) oraz stabilny 

udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, w których rośnie odsetek przedsiębiorstw 

wprowadzających nowe lub istotnie ulepszone procesy. 

W 2016 roku, przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną stanowiły w województwie łódzkim zaledwie 12,2%. Jest to wartość poniżej średniej 

krajowej (14,7%), która w rankingu województw plasuje łódzkie na 14. pozycji (spadek o jedną pozycję 

wobec roku ubiegłego). Warto zwrócić uwagę, że wartości te są nieco lepsze niż przed dwoma laty, 

kiedy to dystans między łódzkim a średnią krajową, był znacznie większy (odpowiednio 10,7%, 13,3%). 

Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja w przedsiębiorstwach usługowych: w 2016 roku, udział 

tych, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną stanowił w województwie łódzkim 10,8%. 

Pomimo wzrostu wskaźnika w stosunku do roku 2015 jest to wartość niższa od średniej krajowej 

(11,2%). Wzrost ten był jednak niewystarczający, bowiem województwo łódzkie spadło pod tym 

względem aż o trzy pozycje (na piąte miejsce). 
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Województwo ma bardzo niski wskaźnik przedsiębiorstw przemysłowych, 

które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej: w latach 2013 – 2015 było to zaledwie od 

3,9% do 5,2% ogółu przedsiębiorstw, w roku 2016 wskaźnik wzrósł do 5,9%, co jednak i tak stanowi 

dopiero 9. wynik w kraju. Jeszcze gorzej przedstawia się intensywność współpracy w zakresie 

działalności innowacyjnej wśród przedsiębiorstw usługowych: w województwie łódzkim jest to 1,7% 

ogółu przedsiębiorstw (14. miejsce w kraju).  

Z analizy udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach 

netto ze sprzedaży w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwach wynika, że region łódzki 

zajmuje dziewiątą pozycję w kraju. Zarazem wartość jaką wypracowało województwo (6,6%), jest 

niższa od średniej krajowej (8,1%). Warto zwrócić uwagę, że dystans ten nieznacznie się zmniejszył 

w stosunku do zeszłego roku, kiedy to średnia krajowa wynosiła 9,5%, zaś udział województwa 

łódzkiego 7,7%.  

Niska wydajność produkcji przemysłowej regionu jest spowodowana dużym udziałem 

przemysłów niskiej (ale już nie średnio-niskiej) technologii. Zwraca uwagę ogromna dysproporcja 

w krajowych i regionalnych udziałach produkcji sprzedanej przemysłu średnio wysokiej techniki. O ile 

w średnio niskiej oraz wysokiej techniki województwo nie odstaje jakoś wyraźnie od wskaźników 

krajowych, to w przypadku średnio wysokiej techniki różnica jest znaczna. Udział łódzkiej produkcji 

sprzedanej przemysłu średnio wysokiej techniki w ogóle produkcji sprzedanej przemysłu to zaledwie 

9%, gdy tymczasem średnia krajowa wynosi 23%. Jednocześnie województwo ma znacznie wyższe od 

krajowych wskaźniki produkcji sprzedanej przemysłu niskiej techniki. Świadczy to o niekorzystnej 

strukturze przemysłu, w której istnieje luka na poziomie przemysłu średnio – wysokiej techniki, 

przy jednoczesnym nasyceniu nisko zaawansowanej produkcji przemysłowej. 

Tabela 18. Udział produkcji sprzedanej przemysłów niskiej i wysokiej technologii 

w całości produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym w 2015 roku 

w województwie łódzkim oraz w kraju [%] 

Sekcje PKD 2007 Łódzkie Polska 

niska technika (działy 10-18, 31-32) 45% 34% 

średnio-niska technika (działy 19, 22-25, 33) 25% 28% 

średnio-wysoka technika (działy 20, 27-30) 9% 23% 

wysoka technika (działy 21,26) 7% 5% 

Źródło: Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 

W 2016 roku, w województwie działało 281 jednostek badawczo – rozwojowych, w tym 

zdecydowana większość, bo aż 252 w sektorze przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę na spory wzrost 

w stosunku do ubiegłych lat – od 2015 roku przybyło 44 nowych podmiotów a od 2014 łącznie 83 

podmioty. Nakłady wewnętrzne na prace B+R wyniosły w 2016 roku 699,4 mln złotych, co daje 

regionowi 8. pozycję w rankingu województw. Udział nakładów ponoszonych przez sektor 

przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem wynosi w województwie 48,3% i jest znacząco 

niższy od udziału krajowego (65,7%). Nakłady na działalność B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

wynoszą 281,1 zł. Wskaźnik ten jest znacznie niższy od średniej krajowej (466,9 złotych) i stawia region 

na 8. pozycji w rankingu. Pomimo tego, że dynamika nakładów wewnętrznych na B+R jest niższa niż 

w kraju, to znacznie szybciej rosną na B+R w sektorze przedsiębiorstw. 
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Tabela 19. Nakłady wewnętrzne w latach 2011 – 2015 w województwie łódzkim oraz w kraju. Wybrane 

aspekty. 

Nakłady wewnętrzne na B+R ogółem 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dynamika 

2011 – 2016 

[mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [%] 

POLSKA 11 686,7 14 352,9 14 423,8 16 168,2 18 060,7 17 943,0 153,5% 

ŁÓDZKIE 578,5 762,8 677,0 703,7 734,6 699,4 120,9% 

Nakłady wewnętrzne na B+R w sektorze przedsiębiorstw 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dynamika 

2011 – 2016 

[mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [mln zł] [%] 

POLSKA 3 521,6 5 341,1 6 291,2 7 532,1 8 411,4 11 782,5 334,6% 

ŁÓDZKIE 102,3 185,8 166,8 213,2 297,9 338,1 330,5% 

Nakłady wewnętrzne na B+R na 1 mieszkańca 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dynamika 

2011 – 2016 

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [%] 

POLSKA 303,3 372,5 374,6 420,1 469,7 466,9 153,9% 

ŁÓDZKIE 228,0 301,7 268,9 280,5 294,0 281,1 123,3% 

Nakłady wewnętrzne na B+R w relacji do PKB (ceny bieżące) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dynamika 

2011 – 2015 

 [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [%] 

POLSKA 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 b.d. 133,3% 

ŁÓDZKIE 0,61 0,77 0,67 0,67 0,70 b.d. 114,8% 

Udział nakładów ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

dynamika 

2011 - 2015 

 [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [p.p.] 

POLSKA 30,1 37,2 43,6 46,6 46,6 b.d. 154,6% 

ŁÓDZKIE 17,7 24,4 24,6 30,3 40,6 b.d. 229,3% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Łódzkie od kilku lat ma malejący udział w liczbie zgłoszonych wynalazków i udzielonych 

patentów. W 2016 roku w regionie zgłoszono 307 wynalazków - udział zgłoszeń wynalazków w regionie 

w liczbie zgłoszeń wynalazków ogółem dla kraju wynosił 7,2% (6. pozycja w kraju). W tym samym roku, 

w województwie łódzkim udzielono 218 patentów – ich udział w ogólnej liczbie udzielonych patentów 

na wynalazki wynosił 6,5% (także 6. miejsce w kraju) . 

Wartość brutto aparatury badawczej (zaliczanej do środków trwałych) w województwie 

łódzkim wyceniono w 2015 roku na kwotę 773 008,8 tysięcy złotych. Pod pojęciem aparatury kryją się 

urządzenia badawcze, pomiarowe lub laboratoryjne o małym stopniu uniwersalności i wysokich 

parametrach technicznych. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego 

i innych urządzeń niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R. Jej wartość wyznaczana 

jest na podstawie wartości ewidencyjnej. W 2015 roku stopień zużycia aparatury badawczej w regionie 
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określono na około 76,2%. Jest to wartość gorsza od krajowej (72,7%) i plasuje region na 5. miejscu. 

W skali kraju, łódzkie zasoby aparatury naukowo – badawczej stanowią 4,8%24  

W latach 2013 – 2014 łódzkie jednostki naukowe i badawczo – rozwojowe aktywnie 

uczestniczyły w konkursach i grantach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki25. W roku 2015 

województwo łódzkie uzyskało dofinansowanie dla 121 wniosków o łącznej kwocie 63,2 mln złotych, 

zaś w 2016 roku dla 134 wniosków o łącznej kwocie 63,2 mln złotych. W rankingu województw w obu 

rocznikach pozycjonowało to region na 5. miejscu. 

Tabela 20. Liczba oraz wartość wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez 

Narodowe Centrum Nauki w latach 2013 - 2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba projektów 139 108 121 134 59 

Wartość projektów 62,1 mln zł 42,3 mln zł 58,6 mln zł 63,2 mln zł 33,3 mln zł 

Pozycja w kraju 5 5 5 5 6 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki, Statystyki konkursów (Stan na dzień 30.06.2017r.) 

Podobnie stabilną pozycję ma Uniwersytet Łódzki, największy regionalny beneficjent 

programów NCN. W roku 2016 Uniwersytet Łódzki znalazł się na 10. miejscu listy jednostek, którym 

przyznano finansowanie dla największej liczby projektów badawczych, stypendiów i staży 

w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W 2015 roku uczelnia dostała finansowanie dla 41 

wniosków konkursowych, otrzymując łącznie kwotę 16,1 mln złotych, zaś w 2016 roku dofinansowanie 

dostało 56 projektów na kwotę 17,3 mln złotych. Równie duże dofinansowanie otrzymała w 2016 roku 

Politechnika Łódzka, jednak dotyczyło znacznie mniejszej ilości projektów (29 wniosków 

zakwalifikowanych). Wśród łódzkich jednostek naukowych znaczną liczbą projektów wyróżnia się 

również Uniwersytet Medyczny w Łodzi (28 projektów za łączną sumę 14,8 mln zł) oraz Centrum Badań 

Molekularnych i Makromolekularnych PAN, które dostało dofinansowanie dla 13 projektów, na łączną 

kwotę 6,9 mln złotych. 

Podsumowując, sytuacja gospodarcza województwa łódzkiego jest przeciętna. Z jednej strony 

łódzkie jest regionem „doganiającym” i dąży do przekroczenia krajowej wartości PKB per capita, 

z drugiej strony wszelkie wskaźniki gospodarcze przekształcone do wartości względnych są 

przewartościowane przez dynamiczne wyludnianie województwa. Pod względem parametrów 

charakteryzujących innowacyjność gospodarki, łódzkie wypada na ogół przeciętnie z wyjątkiem kilku 

bardziej korzystnie wyglądających wskaźników, np.: wysokich nakładów na B+R w przedsiębiorstwach 

oraz ich dynamice czy udziałowi innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych. Szczególnie dobrze 

wypada podregion łódzki 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 od średniej krajowej, mimo rosnącego 

zatrudnienia w podmiotach z udziałem handlu zagranicznego. 
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 Nauka i technika w 2015 r., Dział I Nakłady na B+R, GUS 
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 Statystyki konkursów 2013, 2014 – Narodowe Centrum Nauki 
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Transport 
Dostępność transportowa województwa jest jego wielkim atutem i jednym z ważniejszych 

czynników rozwoju gospodarczego. Region leży na przecięciu dwóch europejskich korytarzy 

transportowych sieci TEN-T, których częścią są autostrady: częściowo zrealizowana A1 oraz A2. 

Przebiegają tędy również ważne drogi ekspresowe (S8 i częściowo zrealizowana S14) oraz krajowe (DK 

nr 1, 12, 14, 42, 43, 45, 48, 60, 70, 71, 72, 74, 83, 91, 92). Długość autostrad wynosiła  

w 2016 roku 226,2 km, zaś dróg ekspresowych 223 km: są to najwyższe wartości w kraju. Również 

gęstość dróg ekspresowych i autostrad (24,66 km/1000 km2) lokuje region na wysokiej, drugiej pozycji, 

tuż za województwem śląskim. Region ma więc dogodne i sprawne połączenia drogowe z Warszawą 

i Poznaniem, (i dalej do Niemiec autostradą A2), Trójmiastem (A1) oraz Wrocławiem drogą ekspresową 

(S8). Układ drogowy dodatkowo usprawniono poprzez budowę obwodnic w ciągu dróg krajowych: 

Kutna (DK60), Rawy Mazowieckiej (DK72), Krośniewic (DK91/92), Opoczna (DK12), Nieborowa (DK 70), 

Pabianic (S14) i Sieradza (S8), Wielunia (DK74) i Bełchatowa (DK74). Aktualną sieć transportową 

województwa łódzkiego przedstawia mapa 4. 

Również transport kolejowy podlega dużym zmianom oraz modernizacjom, które polegają 

głównie na poprawie parametrów istniejących szlaków, a nie budowie nowych odcinków.  

W 2016 roku gęstość dróg kolejowych wynosiła w województwie łódzkim 5,9 km/100km2. Była to 

wartość niższa od wskaźnika krajowego (6,1 km/100km2) i plasowała region na dziesiątej pozycji. 

Istotną informacją dotyczącą transportu kolejowego w województwie łódzkim jest przesądzenie 

o budowie dalszej części tunelu pod Łodzią, który ma połączyć dworzec Fabryczny z dworcem Kaliskim 

i Żabieńcem. W wyniku tej inwestycji nastąpi znaczne udrożnienie łódzkiego węzła kolejowego 

i zwiększenie jego atrakcyjności, szczególnie w dalekobieżnym ruchu pasażerskim. 

Pogorszeniu uległa natomiast sytuacja w województwie pod względem transportu lotniczego. 

Liczba pasażerów Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta wynosiła w 2016 roku 238 814 osób, 

co stanowi spadek o 42% w stosunku do roku 2010. Jest to jeden z najgorszych wyników w kraju - 

województwo łódzkie jest jedynym regionem, który zanotował spadek liczby pasażerów. W tym 

samym okresie liczba pasażerów ogółem w Polsce zwiększyła się o 72%. Oznacza to, że łódzkie lotnisko 

zdecydowanie przegrywa konkurencję z innymi krajowymi porami lotniczymi.  

Reasumując, poza podupadającym na znaczeniu łódzkim porcie lotniczym, kwestie związane 

z transportem i dostępnością komunikacyjną stanowią istotny atut województwa łódzkiego. Rozwój 

gospodarki innowacyjnej wymaga jak najlepszej dostępności komunikacyjnej a region łódzki 

praktycznie nie posiada obszarów problemowych w tym zakresie. Planowane i obecnie realizowane 

inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej w najbliższych latach jeszcze bardziej 

zwiększą atrakcyjność inwestycyjną województwa. 
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Mapa 5: Sieć transportowa województwa łódzkiego 

 
Źródło: Opracowanie własne BPPWŁ 

  



28 

Poziom realizacji celu głównego, wskaźników kontekstowych  

Wskaźnikiem realizacji celu głównego RSI LORIS jest Regional Innovation Scoreboard (RIS), 

który jest rozwinięciem European Innovation Scoreboard o komponent regionalny (NUTS 2). Katalog 

wskaźników, na których opierają się powyższe badania, został dobrany pod kątem ważności  

z punktu widzenia europejskiej polityki innowacyjności (w tym realizacji celów Strategii Lizbońskiej), 

dostępności dla jak największej liczby krajów, oraz możliwości systematycznego aktualizowania. 

Różnica pomiędzy wskaźnikami RIS a EIS wynika z dostępności do danych na poziomie NUTS 2 i została 

zaprezentowana w tabeli 21. 

Tabela 21: Porównanie katalogu wskaźników European Innovation Scoreboard (EIS) i Regional Innovation 

Scoreboard (RIS)
26

 

L.p. Kategoria wskaźnika Nazwa wskaźnika EIS RIS 

1 
Siły sprawcze innowacji / zasoby 

ludzkie 

Liczba osób posiadających stopień doktora w 

naukach ścisłych i technicznych oraz 

społecznych i humanistycznych na 1000 

mieszkańców w grupie wiekowej 25-34 

  

2 
Siły sprawcze innowacji / zasoby 

ludzkie 

Udział (%) osób z wyższym wykształceniem 

w grupie wiekowej 30-34 
  

3 
Siły sprawcze innowacji / zasoby 

ludzkie 

Udział (%) osób w grupie wiekowej 20-24, 

które skończyły edukację co najmniej na 

poziomie szkoły średniej 

  

4 
Siły sprawcze innowacji / otwarte 

i atrakcyjne systemy badawcze 

Międzynarodowa współpraca naukowa: 

publikacje na milion mieszkańców 
  

5 
Siły sprawcze innowacji / otwarte 

i atrakcyjne systemy badawcze 

Publikacje naukowe wśród najlepszych 10% 

najczęściej cytowanych publikacji na całym 

świecie 
  

6 
Siły sprawcze innowacji / otwarte 

i atrakcyjne systemy badawcze 

Doktoranci spoza UE jako procent wszystkich 

doktorantów   

7 
Siły sprawcze innowacji / Wsparcie 

i finansowanie 

Wydatki na badania i rozwój w sektorze 

publicznym jako procent PKB   

8 
Siły sprawcze innowacji / Wsparcie 

i finansowanie 
Nakłady venture capital jako procent PKB   

9 
Aktywność przedsiębiorstw / 

Inwestycje przedsiębiorstw 
Wydatki na B + R w sektorze biznesu (% PKB)   

10 
Aktywność przedsiębiorstw / 

Inwestycje przedsiębiorstw 

Wydatki na innowacje nie związane z pracami 

B + R (% obrotów)   

11 
Aktywność przedsiębiorstw / 

Powiązania i przedsiębiorczość 

Odsetek innowacyjnych MŚP w liczbie MŚP 

ogółem    

12 
Aktywność przedsiębiorstw / 

Powiązania i przedsiębiorczość 

Odsetek innowacyjnych MŚP współpracujące 

z innymi w liczbie MŚP ogółem   

13 
Aktywność przedsiębiorstw / 

Powiązania i przedsiębiorczość 

Liczba międzynarodowych publiczno-

prywatnych wydawnictw na milion 

mieszkańców 
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14 
Aktywność przedsiębiorstw / 

Kapitał intelektualny 

Liczba wniosków patentowych w relacji do 

PKB 
  

15 
Aktywność przedsiębiorstw / 

Kapitał intelektualny 

Liczba wniosków patentowych  

(wyzwania społeczne) w relacji do PKB 
  

16 
Aktywność przedsiębiorstw / 

Kapitał intelektualny 
Liczba znaków towarowych w relacji do PKB   

17 
Aktywność przedsiębiorstw / 

Kapitał intelektualny 
Liczba wzorów użytkowych w relacji do PKB   

18 Wyniki / Innowatorzy 

Udział MŚP wprowadzających innowacje 

produktowe lub procesowe w liczbie MŚP 

ogółem 
  

19 Wyniki / Innowatorzy 

Udział MŚP wprowadzających do obrotu 

innowacje organizacyjne lub marketingowe w 

liczbie MŚP ogółem 
  

20 Wyniki / Innowatorzy 
Zatrudnienie w dynamicznie rozwijających się 

firmach sektora innowacyjnego   

21 Wyniki / Efekty ekonomiczne 

Udział zatrudnionych w produkcji i usługach 

opartych na wiedzy w  liczbie zatrudnionych 

ogółem 
  

22 Wyniki / Efekty ekonomiczne 

Udział eksportu produkcji średnio-wysokich 

i wysokich technologii przemysłowych 

jako procent całości eksportu przemysłowego 
  

23 Wyniki / Efekty ekonomiczne 
Udział wartości eksportu usług opartych na 

wiedzy w wartości eksportu ogółem 
  

24 Wyniki / Efekty ekonomiczne 

Udział sprzedaży wyrobów nowych lub 

zmodernizowanych dla rynku i dla 

przedsiębiorstw w sprzedaży przedsiębiorstw 

ogółem 

  

25 Wyniki / Efekty ekonomiczne 
Przychody z licencji i patentów jako procent 

PKB   

  

 
Dane dostępne 

 

 
Danie niedostępne na  

poziomie  NUTS2 

W strategii rozwoju innowacji LORIS 2030 przyjęto, że dużym wyzwaniem będzie zmiana 

pozycji województwa łódzkiego w rankingu RIS ze „słaby innowator – poziom średni” na „umiarkowany 

innowator – poziom średni”. Raporty Komisji Europejskiej dotyczące RIS ukazały się w latach: 2009, 

2012, 2014, 2016 i – najnowszy raport – w 2017 roku. W edycjach od 2014 do 2016 roku zaprzestano 

podziału wewnętrznego grup klasyfikacyjnych na stany wysoki, średni i niski. Najnowszy raport 

przywraca podział grup a województwo łódzkie zostało zaklasyfikowane jako umiarkowany innowator 

– poziom niski (wynik łódzkiego to 50,727). Do osiągnięcia celu głównego RSI LORIS 2030 wystarczy 

awans do kolejnej grupy, jednak nie będzie to łatwe zadanie: obecnie umiarkowanym innowatorem 

o poziomie średnim jest w Polsce jedynie województwo mazowieckie (63,6). Bliżej osiągnięcia tego 
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celu w 2017 roku były województwa: małopolskie (57,2), dolnośląskie (56,9), pomorskie (55,0) 

i podkarpackie (51,8). 

Mapa 6: Zmiana wskaźnika RIS w latach 2011-2017 Mapa 7: Klasyfikacja regionów europejskich wg 

wskaźnika RIS w 2017 roku 

  

 
 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

W całym analizowanym okresie (od 2011 do 2017 roku) województwo łódzkie zanotowało 

stabilny wzrost innowacyjności. Analiza cząstkowych wskaźników tworzących Regional Innovation 

Scoreboard (dalej: RIS) wskazuje, że mocnymi stronami województwa łódzkiego są: udział osób 

z wyższym wykształceniem oraz nakłady na innowacje niezwiązane z B + R. Z kolei najsłabsze strony 

województwa opisują wskaźniki: udział MŚP wprowadzających do obrotu innowacje organizacyjne lub 

marketingowe oraz upowszechnienie kształcenia ustawicznego.  

Poza miarą celu głównego, system monitorowania RSI LORIS przewiduje katalog wskaźników 

kontekstowych. Wskaźniki te nie posiadają ustalonej wartości docelowej, toteż ich analiza zostanie 

ograniczona do stwierdzenia kierunku zmian w latach 2010-2015/16, w zależności od dostępności 

danych. 

Działalność badawczo-rozwojową charakteryzuje sześć wskaźników kontekstowych wraz 

z agregatami. Pierwszym z nich jest liczba jednostek z działalnością badawczo-rozwojową ogółem wraz 

z dodatkową agregacją w sektorze przedsiębiorstw. Wartość wskaźnika w 2016 roku wyniosła 281 

jednostek z działalnością badawczo-rozwojową oraz 252 jednostek tego rodzaju w sektorze 

przedsiębiorstw. Wskaźnik ten do 2013 roku rósł dość dynamicznie, szczególnie w ciągu ostatnich 

dwóch lat. Wartość wskaźnika ogółem w 2016 roku stanowiła 5,8% takich jednostek ogółem w kraju 

(wzrost o 0,4 p.p. wobec roku poprzedniego), co odpowiada potencjałowi ludnościowemu 

województwa łódzkiego. Rok 2016 zahamował niekorzystny spadek udziału jednostek z działalnością 

badawczo-rozwojową z województwa łódzkiego w liczbie takich jednostek w kraju (wykres 10). 
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Wykres 5: Jednostki z działalnością badawczo-
rozwojową w województwie łódzkim ogółem [szt.]  

Wykres 6: Udział liczby jednostek z działalnością 
badawczo-rozwojową z województwa łódzkiego 
w liczbie jednostek w kraju [%]  

  
Źródło: BDL, GUS 

Drugim wskaźnikiem opisującym działalność badawczo-rozwojową są nakłady na B+R ogółem 

oraz w sektorze przedsiębiorstw, rządowym, szkolnictwa wyższego, a także w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca oraz w przeliczeniu na 1 zatrudnionego. Wartość nakładów ogółem (wykres 11) od 

2014 roku jest ustabilizowana i wynosi ok. 700 mln zł. W strukturze nakładów ogółem od 2013 do 2016 

roku widoczny jest silny wzrost w sektorze przedsiębiorstw (od 166,8 mln zł do 338,1 mln zł), przy 

jednoczesnym spadku nakładów w sektorze szkolnictwa wyższego (z 349,3 mln zł do 314 mln zł)  

i w sektorze rządowym (z 153,4 mln zł w 2014 roku do 47,3 mln w 2016 roku). Nakłady na B+R ogółem 

w województwie łódzkim stanowią jedynie 3,9% wydatków na B+R ogółem w kraju, wydają się więc 

niewystarczające w stosunku do potencjału województwa (wykres 12) – niestety jest to utrwalona 

tendencja: od 2012 do 2016 udział łódzkiego zmniejszył się o 1,4 p.p. Jeszcze gorsza proporcja 

utrzymuje się w przypadku nakładów w sektorze przedsiębiorstw (łódzkie = 2,9% nakładów w Polsce), 

nieco lepiej wyglądają nakłady w sektorze rządowym (łódzkie = 8,9% nakładów w Polsce). Do 2014 

roku utrzymywał się także stosunkowo wysoki udział (ok. 7%) nakładów w sektorze szkolnictwa 

wyższego, jednak od tego czasu jego wartość spadła do 5,6 w roku 2016%. Świadczy to pogarszającej 

się relacji pomiędzy wielkościami nakładów na B+R w województwie łódzkim a wielkością nakładów na 

B+R w kraju i niekorzystnym kierunkiem zmian tego zjawiska. 

Wykres 7: Nakłady na B+R w województwie łódzkim 
[mln zł]  

Wykres 8: Udział nakładów na B+R w województwie 
łódzkim w nakładach na B+R w kraju [%]  

  
Źródło: BDL, GUS 

Wartość nakładów na B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca i na 1 zatrudnionego w B+R 

w analizowanym szeregu czasowym nawiązuje do nakładów na B+R ogółem: widoczny jest wzrost 
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w 2012 roku (szczególnie we wskaźniku przeliczonym liczbą ludności), spadek dynamiki w 2013 roku, 

ponowny wzrost w 2014 i 2015 roku oraz lekki spadek w 2016 roku. Niestety obydwa wskaźniki 

osiągają w województwie łódzkim wartości poniżej średniej krajowej (wykres 13). W 2016 roku nakłady 

na B+R w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły w województwie łódzkim 281,1 zł (466,9 zł w Polsce), 

zaś w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 73,2 zł (104,6 zł w Polsce). Co gorsza, łódzkie systematycznie 

traci dystans do wartości krajowych. 

Wykres 9: Przeliczone nakłady na B+R 

 
Źródło: BDL, GUS 

Następna agregacja nakładów na B+R  odniesiona została do PKB w cenach bieżących. 

Wskaźnik ten wykazuje dość stabilny wzrost: od 0,63% w 2010 roku do 0,67% w roku 201428. Niestety, 

również ten wskaźnik osiąga gorsze wartości w regionie niż przeciętnie w Polsce (0,94 w Polsce w 2014 

roku), co więcej dystans do średniej krajowej od 2010 roku zwiększył się o 0,18 p.p. 

Kolejny kontekstowy wskaźnik zaproponowany w RSI LORIS 2030, czyli udział podmiotów 

gospodarczych ponoszących nakłady na działalność B+R w ogólnej liczbie podmiotów, budzi wiele 

wątpliwości. Jako źródło autorzy strategii wskazali Główny Urząd Statystyczny, a dokładniej rzecz 

ujmując Bank Danych Lokalnych. Niestety statystyka publiczna nie dysponuje wskaźnikiem o takiej 

konstrukcji. Najbliższym wskaźnikiem, odpowiadającym merytorycznie powyższemu jest udział 

jednostek aktywnych badawczo na 100 tys. podmiotów gospodarki narodowej (%). Wskaźnik ten 

systematycznie rośnie, choć jego dynamika w 2014 roku znacznie osłabła. Od 2015 roku dystans 

województwa łódzkiego do średniej krajowej znacznie się zwiększył. 
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Wykres 10: Jednostki aktywne badawczo 

 
Źródło: BDL, GUS 

Kolejnym wskaźnikiem charakteryzującym działalność badawczo-rozwojową są nakłady 

na działalność B+R wg dziedzin nauki. Liderem pod względem nakładów ogółem (wykres 15) jest 

dziedzina nauk inżynieryjnych i technicznych (269 mln zł w 2016 roku), jednak w porównaniu 

do wielkości nakładów na tę dziedzinę ogólnie w kraju (3,0% środków krajowych) sytuacja wcale nie 

wydaje się dobra (wykres 16). W nakładach na nauki medyczne i o zdrowiu do 2014 roku widoczny był 

pozytywny wzrostowy trend. W przypadku tej dziedziny nauki wielkość nakładów w województwie 

łódzkim jest wysoka i wynosi 129 mln zł, co stanowi 7,4% nakładów krajowych (wzrost o 1,54 p.p. 

wobec ubiegłego roku). Nakłady na nauki przyrodnicze osiągają w województwie łódzkim najniższe 

wartości tak bezwzględne jak i względne; 112,6 mln zł w 2016 roku a ich udział wynosi jedynie 2,5% 

nakładów krajowych. Poza dziedziną nauk medycznych, poziom finansowania B+R w województwie 

łódzkim wydaje się być niewystarczający. 

Wykres 11: Nakłady na B+R w województwie łódzkim 
wg dziedzin nauki [tys. zł]  

Wykres 12: Udział nakładów na B+R w województwie 
łódzkim wg dziedzin nauki w nakładach na B+R wg 
dziedzin nauki w kraju [%]  

 

 
Źródło: BDL, GUS 
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Analiza kolejnego zaproponowanego w RSI LORIS wskaźnika kontekstowego, tj. nakładów 

w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działania jest bardzo utrudniona ze 

względu na tajemnicę statystyczną i liczne braki danych. Analiza w latach 2010 – 2015 praktycznie 

niemożliwa była w następujących sekcjach PKD: 

- uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową ; 

- produkcja artykułów spożywczych; 

- produkcja wyrobów tekstylnych; 

- produkcja odzieży; 

- produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych; 

Najnowsze dane GUS (za 2016 rok) pozwalają przeprowadzić analizę nakładów na B+R dla 

produkcji wyrobów tekstylnych, odzieży oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych, jednak wyłącznie dla ostatniego roku. 

Z danych wynika, że nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw produkujących podstawowe 

substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne, choć dość zmienna w czasie, to 

jednak utrzymuje się na dość wysokim poziomie (wykres 17). Udział nakładów przedsiębiorstw 

województwa łódzkiego do nakładów krajowych w tym sektorze także jest bardzo wysoki i w latach 

2010-2015 wahał się od ok. 5% w 2011 roku do ok. 18% w roku 2010 i 2014 (wykres 19). Świadczy to 

o wysokim rozwoju sektora farmacji i kosmetyków w województwie łódzkim. Zupełnie inaczej 

przedstawia się sytuacja w sektorze produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Poziom 

nakładów na B+R jest tu stosunkowo niski i ustabilizowany. W skali kraju nakłady przedsiębiorstw 

z tego sektora w województwie łódzkim wahają się od 0,9% do 4,3% nakładów krajowych. 

Wykres 13: Nakłady na działalność B+R w sektorze 
przedsiębiorstw wg kierunków działania [tys. zł]  

Wykres 14: Udział nakładów na działalność B+R w sektorze 
przedsiębiorstw województwie łódzkim wg kierunków 
działania w nakładach na B+R w sektorze przedsiębiorstw 
wg kierunków działalna w kraju [%]  

 
 

Źródło: BDL, GUS 

Dość znacznie wzrosły nakłady na B+R w produkcji wyrobów tekstylnych (z 622,2 mln zł w roku 

2011 do 3,3 mld zł w 2016 roku), co w porównaniu z ogólnokrajową wartością pozwoliło na określenie 

udziału nakładów z województwa łódzkiego w nakładach krajowych. Wartość ta wyniosła aż 21,8% 

(w 2011 było to 4,6%) co oznacza bardzo silną koncentrację ogólnokrajowych nakładów na badania 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Produkcja wyrobów tekstylnych

Produkcja odzieży

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (udział w Polsce)

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (udział w Polsce)

Produkcja wyrobów tekstylnych

Produkcja odzieży



35 

i rozwój w zakresie produkcji wyrobów tekstylnych właśnie w województwie łódzkim. Ze względu na 

braki danych porównawczych z wcześniejszych lat, analiza nakładów na B+R dla produkcji odzieży oraz 

produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych musi ograniczyć się do 

określenia udziału nakładów poniesionych w województwie łódzkim do nakładów krajowych. 

W zakresie produkcji odzieży było to jedynie 4,7%, co zważywszy na regionalne tradycje przemysłu 

lekkiego i znaczną liczbę firm z tej branży, należy uznać za wartość bardzo niską. W zakresie produkcji 

wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych udział nakładów poniesionych 

w województwie łódzkim do nakładów krajowych wyniósł 4,5%, co również świadczy o niewielkim 

poziomie innowacyjności tej branży. 

Ostatnim wskaźnikiem kontekstowym charakteryzującym działalność badawczo-rozwojową 

jest liczba zatrudnionych w B+R (wg EPC) ogółem oraz w sektorze przedsiębiorstw, rządowym 

i szkolnictwa wyższego29. 

Wykres 15: Zatrudnieni i pracujący w B+R w 
województwie łódzkim [wg EPC]  

Wykres 16: Udział zatrudnionych i pracujących w B+R 
województwie łódzkim w liczbie zatrudnionych w B+R w 
kraju [%]  

  
Źródło: BDL, GUS 

Największy udział zatrudnienia w B+R, spośród analizowanych sektorów wykonawczych, mają 

pracownicy szkolnictwa wyższego (6 001 osób pracujących w 2016 roku, wykres 19). Stanowią oni 6,4% 

zatrudnionych w tym sektorze w kraju (wykres 20). Pracujący w B+R w sektorze przedsiębiorstw (3 084 

osób pracujących w 2016 roku) stanowią 4,4% zatrudnionych w tym sektorze w kraju, a ich udział 

i bezwzględna liczba stabilnie się zwiększa. Dużych trudności nastręcza analiza zatrudnionych w B+R 

w sektorze rządowym, bowiem ze względu na tajemnicę statystyczną dane dostępne są jedynie dla 

roku 2012, 2013 i 2016. W 2016 zatrudnionych w tym sektorze w Łódzkiem było 471 osób i stanowili 

oni 5,7% zatrudnionych w kraju. 

 Następna grupa wskaźników kontekstowych charakteryzuje ochronę własności przemysłowej. 

Tak pod względem zgłoszonych wynalazków jak i udzielonych patentów szczyt aktywności przypadł na 

                                                           
29

 Publikacja wskaźnika w takim brzmieniu została zakończona na roku 2015. Od 2016 roku dostępny jest 
wskaźnik „Pracujący w sektorze B+R według sektorów wykonawczych”. Wobec powyższego, analiza danych jak 
i ich prezentacja na wykresach w latach 2010-2015 dotyczy liczby zatrudnionych, zaś od 2016 liczby pracujących. 
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lata 2012-2013, zaś spadek aktywności patentowej i wynalazczej na lata 2014-2015 (wykres 21). Rok 

2016 przyniósł znaczącą poprawę sytuacji zarówno w liczbach bezwzględnych jak i we wzroście udziału 

krajowego (wykres 22). W 2016 liczba zgłoszonych wynalazków wzrosła do poziomu z 2013 roku (307 

zgłoszeń, 7,2% zgłoszeń w Polsce), zaś liczba udzielonych patentów była najwyższa w całym badanym 

okresie (218 patentów, 6,5% udzielonych patentów w Polsce).  

Wykres 17: Liczba zgłoszonych wynalazków i 
udzielonych patentów w województwie łódzkim [szt.]  

Wykres 18: Udział liczby zgłoszonych wynalazków 
i udzielonych patentów w województwie łódzkim do 
liczby zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów 
w kraju [%]  

  
Źródło: BDL, GUS 

Podobnie korzystnie w 2016 roku kształtowała się sytuacja pod względem zgłoszonych wzorów 

użytkowych i udzielonych praw chronionych. Tak jak w przypadku wynalazków i patentów w roku 2016 

zanotowano znaczny wzrost dynamiki zgłaszania wzorów użytkowych i udzielania praw chronionych.  

Wykres 19: Liczba zgłoszonych wzorów użytkowych i 
udzielonych praw chronionych w województwie 
łódzkim [szt.]  

Wykres 20: Udział liczby zgłoszonych wzorów 
użytkowych i udzielonych praw chronionych 
w województwie łódzkim do liczby zgłoszonych 
wzorów użytkowych i udzielonych praw chronionych 
w kraju [%]  

  
Źródło: BDL, GUS 

W 2016 zgłoszone wzory użytkowe z województwa łódzkiego (81 szt., wykres 23) stanowiły 7,5% 

zgłoszonych wzorów w kraju (wykres 24), a liczba udzielonych praw chronionych w województwie 

łódzkim (36 szt., wykres 23) stanowiła 5,6% udzielonych praw chronionych w kraju (wykres 24). 

Ostatnia grupa wskaźników kontekstowych dotyczy szkolnictwa wyższego. W analizowanym 

okresie w regionie łódzkim podobnie jak w kraju spadła zarówno liczba studentów jak i absolwentów 

uczelni wyższych do wartości odpowiednio 319 i 77 osób na 10 tys. mieszkańców. Przyczyn należy 

upatrywać w zaawansowanych procesach depopulacyjnych oraz gorszej konkurencyjności łódzkiego 
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ośrodka akademickiego, gdzie spadek liczby studentów na 10 tys. mieszkańców był bardzo znaczący 

(w 2016 wartość wskaźnika wyniosła 70,6% wartości z 2010 roku). Zmniejszenie liczby studentów 

nastąpiło we wszystkich ośrodkach, jednak nasilenie tego procesu było zróżnicowane. Najbardziej 

(w 2016 <60% wartości z 2010 roku) straciły na znaczeniu mniejsze ośrodki akademickie: kielecki, 

zielonogórski, opolski, najmniejszy spadek liczby studentów na 10 tys. mieszkańców (w 2016 >75% 

wartości z 2010 roku) nastąpił w najsilniejszych i najatrakcyjniejszych ośrodkach: gdańskim, 

warszawskim, krakowskim, wrocławskim i poznańskim. Jeszcze szybciej spada w województwie 

łódzkim liczba absolwentów na 10 tys. mieszkańców: ich liczba w województwie łódzkim w 2016 roku 

wyniosła 58,8% wartości z roku 2010 (Polska 77,2% wartości z 2010 roku). 

Wykres 21: Studenci i absolwenci szkół wyższych na 10 tys. ludności 

 
Źródło: BDL, GUS 

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem jest liczba uczestników studiów doktoranckich. 

Po jednorazowym wzroście liczby ogółem w 2011 roku (wykres 26), wartość wskaźnika się obniżała się 

do 2015, by ustabilizować się w 2016 roku na wartości 2667 osób. Doktoranci z województwa 

łódzkiego stanowili w 2016 roku 6,2% krajowej liczby doktorantów i wartość ta nie uległa zmianie od 

2015 roku (wykres 27). 

Wykres 22: Liczba uczestników studiów 
doktoranckich w województwie łódzkim [szt.]  

Wykres 23: Udział uczestników studiów doktoranckich 
w województwie łódzkim do uczestników studiów 
doktoranckich w kraju [%]  

  

Źródło: BDL, GUS 
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Podsumowanie 

Poziom innowacyjności województwa łódzkiego, wyrażony miarą celu głównego RSI LORIS, 

czyli wskaźnikiem Regionanal Innovation Scoreboard (RIS), stopniowo zwiększa się. Region łódzki, 

w ostatniej edycji wskaźnika RIS, został zakwalifikowany jako umiarkowany innowator na poziomie 

niskim. Wzrost innowacyjności w okresie od 2010 do 2016 roku potwierdzają także w większości 

wskaźniki kontekstowe, choć należy mieć na uwadze bardzo niską innowacyjność regionu łódzkiego 

w punkcie wyjścia. Rok 2016 przyniósł w województwie łódzkim korzystne zmiany w zakresie ochrony 

własności przemysłowej, szczególnie dotyczące zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych oraz 

udzielonych patentów. Korzystnie kształtują się trendy w zakresie dynamiki: jednostek z działalnością 

B+R, nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw, oraz wzrostu liczby pracujących w B+R w sektorze 

przedsiębiorstw, natomiast problemem nadal są bardzo niskie nakłady na B+R w relacji do 

regionalnego PKB oraz szeroko pojęte szkolnictwo wyższe, które przechodzi kryzys związany m.in. ze 

zmianami demograficznymi. 

Łącząc te dane z wynikami diagnozy, kształtuje się obraz dość dobrze rozwiniętego 

województwa, którego gospodarka nadal jednak nie jest innowacyjna i nowoczesna, choć proces 

modernizacji w tym kierunku jest widoczny. Region charakteryzuje się także przeciętnym poziomem 

rozwoju kapitału ludzkiego w skali całego województwa, choć niewątpliwym zagrożeniem dla dalszej 

jego akumulacji jest zaawansowana depopulacja, potencjalny drenaż specjalistów poza granice 

województwa oraz marginalizacja Łodzi jako ośrodka akademickiego o znaczeniu krajowym.  
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Stan realizacji RSI LORIS 

Niniejszy rozdział opisuje stan realizacji RSI LORIS 2030 na podstawie czterech elementów: (1) 

realizacji postępu wskaźników strategicznych (2) projektów wpisujących się w zapisy Strategii, 

a realizowanych przez podmioty gospodarcze, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków 

unijnych, (3) realizacji Planu Działań 2017 oraz innych zadań zbieżnych z zapisami RSI Loris 2030, oraz 

(4) realizacji postępu wskaźników operacyjnych. Postęp w realizacji poszczególnych elementów 

dotyczy okresu od trzeciego kwartału 2016 roku do końca 2017 roku. 

Realizacja wskaźników strategicznych 
Stan realizacji wskaźników strategicznych stanowi odpowiedź na wyzwania zdefiniowane w ramach 

priorytetów RSI LORIS, toteż ich analiza zamyka rozdział poświęcony stanowi realizacji strategii. 

Wskaźniki strategiczne przypisano do poszczególnych priorytetów, przy czym w przypadku priorytetów 

1 i 2 źródłem wskaźników strategicznych jest statystyka publiczna, a w przypadku priorytetu 3 wybrano 

kilka, wedle autorów strategii, najistotniejszych wskaźników operacyjnych. Analiza wskaźników 

strategicznych w wielu miejscach jest utrudniona poprzez braki danych oraz tajemnicę statystyczną. 

Priorytet I. Specjalizacja regionalna 

Celem strategicznym priorytetu 1 jest zbudowanie przewag konkurencyjnych – lokomotyw 

rozwoju gospodarczego charakterystycznych dla województwa łódzkiego. Ustalając wartości 

docelowe wskaźników strategicznych, autorzy RSI LORIS przyjęli bardzo ambitne założenia: 22-28% 

przedsiębiorstw funkcjonujących w branży kluczowej ma być innowacyjne oraz trzykrotnie wzrosnąć 

mają nakłady na B+R w stosunku do PKB regionu. Dość problematyczne jest jednak ustalenie wartości 

docelowej dynamiki produkcji sprzedanej ujmowanej rok do roku jako „pierwsza pozycja w rankingu 

województw Polski” i dalsza interpretacja wskaźnika, bowiem oznacza to konieczność utrzymywania 

najwyższej dynamiki w Polsce a niekoniecznie najwyższego poziomu rozwoju. Przyjęte rozwiązanie 

premiuje słabo rozwinięte branże, które na ogół łatwiej mogą osiągnąć dynamikę wyższą niż branże już 

wysoko rozwinięte. Ponadto możliwe jest spełnienie warunku „pierwszej pozycji w rankingu 

województw” także w sytuacji spadku dynamiki (czy de facto podupadania branży), jeżeli 

w pozostałych województwach spadek ten będzie minimalnie większy. 

Ze zgromadzonych danych 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. Każda ze specjalizacji (z wyjątkiem IT, które zostało RSI 

LORIS pominięte) jest opisywana za pomocą dwóch lub trzech wskaźników: poziomu 

przedsiębiorczości, nakładów na działalność B+R oraz dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu (dla 

branż przemysłowych). 

 Zaawansowane materiały budowlane: W zakresie produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych widoczna dość dobra dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (choć nie 

najwyższa w kraju – łódzkie zanotowało 4. miejsce), stabilizacja liczby podmiotów 

gospodarczych, która pozwala jednak na osiągnięcie do 2030 roku wartości docelowej oraz 

wysoka dynamika nakładów na działalność B+R, która już w 2013 roku przekroczyła poziom 

docelowy. Znacznie gorzej przedstawia się produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 

surowców niemetalicznych. Dynamika produkcji sprzedanej w latach 2012-2016 utrzymuje się 

na zbliżonym poziomie poniżej 100%, więc można mówić o regresie, liczba podmiotów 

gospodarczych ma niewielką tendencję spadkową, a zanotowane w 2016 roku nakłady na 

działalność B+R stanowiły jedynie 8,3% prognozowanej wartości docelowej. 
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 Energetyka:  Jedyne dostępne dane dla sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych dotyczą 

liczby podmiotów gospodarczych. Wartość docelowa została osiągnięta już w 2012 roku, 

co świadczy o dużej dynamice rozwoju branży. Sam trend wzrostu liczby podmiotów 

gospodarczych również ma utrwalony charakter.  

 Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno spożywcze: W zakresie upraw rolnych, chowu 

i hodowli zwierząt, włączając działalność usługową po wyraźnym trendzie spadkowym 

poziomu przedsiębiorczości w latach 2010-2014 ostatnie dwa lata przyniosły ustabilizowanie 

liczby podmiotów. Dane o nakładach na B+R w branży są niedostępne. Dynamika produkcji 

sprzedanej przemysłu w sekcji produkcji artykułów spożywczych utrzymuje się na niewielkim 

poziomie wzrostowym, który zapewnia jednak łódzkiemu niską pozycję w rankingu 

województw, przy utrzymującym się poziomie przedsiębiorczości na poziomie ok. 85% 

wartości docelowej. Bardzo wysoki poziom nakładów na B+R zanotowano w 2014 i 2016 roku. 

 Medycyna, farmacja, kosmetyki: Dynamika produkcji sprzedanej w sekcji produkcji 

podstawowych substancji farmaceutycznych po bardzo dobrym 2012 i 2013 roku spadła dość 

znacznie w roku 2014 i 2015. W roku 2016 zanotowano niewielki wzrost dynamiki produkcji 

przemysłowej, który jednak pozwolił na zajęcie łódzkiemu dobrej, trzeciej lokaty, w rankingu 

województw. Stabilna liczba podmiotów gospodarczych opisywanej branży równa jest 

założonej wartości docelowej, także dynamika nakładów na działalność B+R jest wysoka 

i rokuje uzyskanie wartości docelowej. 

 Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody: W zakresie produkcji wyrobów tekstylnych 

utrzymuje się dość raczej niska dynamika produkcji sprzedanej przemysłu a poziom 

przedsiębiorczości jest ustabilizowany. Nakłady na B+R są za to znacznie wyższe od założonych 

przez twórców Strategii (175,8% wartości docelowej). Sekcja produkcji odzieży również notuje 

dodatnią dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, jednak widoczny jest silny spadkowy 

trend poziomu przedsiębiorczości. W przeciwieństwie do wysokich nakładów na B+R w sekcji 

produkcji wyrobów tekstylnych, w przypadku wyrobów odzieżowych notuje się ich bardzo niski 

poziom (10,6% wartości docelowej). 

 Informatyka i telekomunikacja: W RSI LORIS 2030 nie zaproponowano wskaźników 

monitorowania dla branży informatyka i komunikacja, wobec powyższego monitoring branży 

przeprowadzono o zestaw wskaźników statystycznych analogicznych dla pozostałych branż. 

W zakresie dynamiki produkcji sprzedanej w sekcji produkcji komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych zaobserwować można bardzo dużą zmienność: wskaźnik wahał 

się od 72,6% w 2011 roku  do 159,7% w 2012 roku (wartość dla roku 2016 nie jest jeszcze 

znana). Z tego względu trudno wnioskować na temat faktycznej sytuacji w branży. 

Niepokojącym objawem jest natomiast spadek poziomu przedsiębiorczości w niemal 

wszystkich działach związanych z branżą, zanotowany w latach 2015 i 2016. Wyjątkiem jest 

stabilnie rosnąca liczba podmiotów gospodarczych w działalności związanej 

z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej. 

Nakłady na działalność B+R w sekcji informacji i komunikacji należały do jednych 

z najwyższych wśród wszystkich branż (wyższe były tylko w farmaceutykach) 

i charakteryzowały się najwyższą dynamiką, wynoszącą 752% (2011 rok = 100%). W momencie 

publikacji raportu dane za rok 2016 nie były jeszcze dostępne. 
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Tabela 22: Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu Priorytetu I. Specjalizacja regionalna 

Nazwa wskaźnika strategicznego 
Wartość 
bazowa 
(2010) 

Wartość 
docelowa 

(2030) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% realizacji 
wskaźnika 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
w dziale 22 (wg. PKD) Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych (rok 
poprzedni = 100) 

109,3% 
1 poz. w  

Polsce 
109,3 106,4 93,4 108,2 105,90 101,9 115,5 

Pomorskie 
118,7% 

łódzkie 115,5% 
(4. miejsce) 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale 22 
(wg. PKD) Produkcja wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych 

1159 1374 1159 1145 1166 1189 1192 1 220 1199 87,3% 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
działalność B+R wg kierunków działalności 
w dziale 22 (wg. PKD) Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych (w tys. PLN) 

741,4 3 433,0 741 1144 x 8413 2229 4 157 - - 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
w dziale 23 (wg. PKD) Produkcja wyrobów 
z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych (rok poprzedni = 100) (w 
%): 

139,3% 
1 poz. w  

Polsce 
139,3 115,1 95,9 99,0 101,7 - 98,9 

śląskie 119,2% 
łódzkie 98,9% 
(12. miejsce) 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale 23 
(wg. PKD) Produkcja wyrobów 
z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych 

1 442 1 668 1 442 1 390 1 398 1 414 1 410 1 381 1 363 81,7% 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
działalność B+R wg kierunków działalności 
w dziale 23 (wg. PKD) Produkcja wyrobów 
z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych (w tys. PLN) 

x 27 693,0 x x x x x X 2 288,1 8,3% 
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Tabela 22: Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu Priorytetu I. Specjalizacja regionalna 

Nazwa wskaźnika strategicznego 
Wartość 
bazowa 
(2010) 

Wartość 
docelowa 

(2030) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% realizacji 
wskaźnika 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
w sekcji D (wg. PKD) Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów  klimatyzacyjnych (rok 
poprzedni = 100) 

- 
1 poz. 

w Polsce 
- x x x x - - Brak danych 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w sekcji D 
(wg.PKD) Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

249 335 249 279 358 445 455 453 464 138% 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
działalność B+R wg kierunków działalności 
w sekcji D (wg. PKD) Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych (w tys. PLN) 

x 1 800,0 x x 
brak 

badań 
brak 

badań 
x x x Brak danych 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale 01 
(wg.PKD) Uprawy rolne, chów i hodowla 
zwierząt, włączając działalność usługową 

4 213 5 175 4 213 4 312 4 100 4 049 3 445 3  415 3 423 66,1% 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
działalność B+R wg kierunków 
działalności: w dziale 01 (wg. PKD) Uprawy 
rolne, chów i hodowla zwierząt, włączając 
działalność usługową (w tys. PLN) 

0,00 61 294,00 0,00 x 
brak 

badań 
brak 

badań 
brak 

badań 
brak 

badań 
brak 

badań 
Brak danych 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
w dziale 10 (wg. PKD) Produkcja artykułów 
spożywczych (rok poprzedni = 100) 

96,9% 
1 poz. w  

Polsce 
96,9 129,4 112,5 103,1 98,9 102,2 103,6 

lubelskie 
116,5% 

łódzkie 103,6% 
(13. miejsce) 



43 

Tabela 22: Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu Priorytetu I. Specjalizacja regionalna 

Nazwa wskaźnika strategicznego 
Wartość 
bazowa 
(2010) 

Wartość 
docelowa 

(2030) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% realizacji 
wskaźnika 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale  
10 (wg. PKD) Produkcja artykułów 
spożywczych 

2545 3022 2545 2518 2562 2574 2584 2 578 2 552 84,5% 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
działalność B+R wg kierunków działalności  
w dziale 10 (wg. PKD) Produkcja artykułów 
spożywczych (w tys. PLN) 

572,80 1 718,00 - 572,80 
brak 

badań 
brak 

badań 
4 722,00 464,50 5 636,50 328% 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
w dziale 21 (wg. PKD) Produkcja 
podstawowych subst. farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych (rok poprzedni = 100) 

107,4% 
1 poz. w  

Polsce 
- 62,8 120,7 123,1 94 93,8 102,9 

lubelskie 
116,1% 

łódzkie  102,9% 
(3. miejsce) 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisane do rejestru regon w dziale 21 
(wg. PKD) Produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz leków i 
pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

50 60 - 50 56 56 65 63 60 100% 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
Działalność B+R wg kierunków 
działalności w dziale 21 (wg. PKD) 
Produkcja podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków  pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych (w tys. PLN) 

33 111,00 29 622,00 33 110,00 9 874,00 14 936,00 19 464,00 47 959,00 26 460,00 26 517,70 89,5% 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
w dziale 13 (wg. PKD) Produkcja wyrobów 
tekstylnych (rok poprzedni = 100) 

96,6% 
1 poz. w  

Polsce 
96,6 108,8 98,8 104,8 110 98,1 109,9 

opolskie 
215,2% 

łódzkie 109,9% 
(10. miejsce) 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale 13 
(wg. PKD) Produkcja wyrobów tekstylnych 

1 804 2 154 1 804 1 795 1 847 1 885 1 878 1 882 1 872 86,9% 
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Tabela 22: Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu Priorytetu I. Specjalizacja regionalna 

Nazwa wskaźnika strategicznego 
Wartość 
bazowa 
(2010) 

Wartość 
docelowa 

(2030) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% realizacji 
wskaźnika 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
działalność B+R wg kierunków działalności 
w dziale 13 (wg. PKD) Produkcja wyrobów 
tekstylnych (w tys. PLN) 

1 264,80 1 867,00 
1 

264,80 
622,20 x x x x 3 282,90 175,8% 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
w dziale 14 (wg. PKD) Produkcja odzieży 
(rok poprzedni = 100) 

105,2% 
1 poz. w  

Polsce 
105,20 98,3 103,9 109,6 104,1 100,1 110,4 

pomorskie 
114,5% 

łódzkie 110,4% 
(5. miejsce) 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale 14 
(wg. PKD) Produkcja odzieży 

8 303 9 200 8 303 7 666 7 435 7 176 7 058 6 921 6 779 73,7% 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
działalność B+R wg kierunków 
działalności w dziale 14 (wg. PKD) 
Produkcja odzieży (w tys. PLN) 

x 3 792,0 x x x x x x 402,10 10,6% 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
w dziale 26 (wg. PKD) Produkcja 
komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych 

brak brak - 72,6 159,7 91,4 90,7 107 - 

wielkopolskie 
233,3% 

łódzkie 105,7% 
(8. miejsce) 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale 26 
(wg. PKD) Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych 

348 brak 348 350 363 376 365 366 353 
Dynamika 2010 

– 2016 
101% 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale 61 
(wg. PKD) Telekomunikacja 

379 brak 379 380 432 448 460 447 430 
Dynamika 2010 

– 2016 
113,5% 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale 63 
(wg. PKD) Działalność usługowa w zakresie 
informacji 

694 brak 694 755 844 913 894 849 803 
Dynamika 2010 

– 2015 
115,7% 
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Tabela 22: Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu Priorytetu I. Specjalizacja regionalna 

Nazwa wskaźnika strategicznego 
Wartość 
bazowa 
(2010) 

Wartość 
docelowa 

(2030) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% realizacji 
wskaźnika 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru regon w dziale 62 
(wg. PKD) Działalność związana 
z oprogramowaniem i doradztwem 
w zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana 

2 193 brak 2 193 2 373 2 636 2 902 3 149 3 463 3 849 
Dynamika 2010 
– 2016 175,5% 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na 
działalność B+R wg kierunków działalności 
sekcja J (wg. PKD) Informacja 
i komunikacja (w tys. PLN) 

brak brak - 1 412 x 6 549 15 335 10 618 - 
Dynamika 2011 

– 2015 752% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Objaśnienia: 

x – tajemnica statystyczna,  

- – brak danych 
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Priorytet II. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu 
Celem strategicznym priorytetu II jest wykorzystanie wewnętrznych potencjałów regionu dla 

poprawy innowacyjności gospodarki województwa łódzkiego. Ze względu na dostępność danych 

autorzy strategii ograniczyli monitoring do miar nakładów na działalność innowacyjną, pomiaru udziału 

przedsiębiorstw innowacyjnych (przemysłowych i usługowych) wg rodzaju wprowadzonych innowacji 

w liczbie przedsiębiorstw ogółem oraz pomiaru udziału produkcji sprzedanej produktów nowych lub 

istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem. 

Pod względem nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach ogółem 

i w przedsiębiorstwach przemysłowych widoczny był dodatni trend, jednak wartości dla lat 2015 i 2016 

zostały objęte klauzulą tajemnicy statystycznej. Pomimo spadku nakładów na działalność innowacyjną 

w przedsiębiorstwach usługowych, poniesione w 2016 roku wydatki nadal przekraczają założoną 

na 2030 rok wartość docelową wskaźnika. 

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. Szczególnie niepokojąco kształtuje się udział 

przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone 

produkty, oraz nowe lub istotnie ulepszone produkty dla rynku a także udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych z sektora przemysłu, które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone produkty dla 

rynku. Udział tych przedsiębiorstw zamiast rosnąć maleje, zaś poziom realizacji tych wskaźników 

w odniesieniu do wartości przewidzianej na 2030 rok wynosi od 5,8% do 15,4%. Na tym tle dość dobrze 

przedstawia się udział przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług, które wprowadziły nowe lub 

ulepszone procesy oraz udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w liczbie 

przedsiębiorstw przemysłowych ogółem. Wskaźniki te notują dość stabilny wzrost, a ich poziom 

realizacji w odniesieniu do wartości przewidzianej na 2030 rok wynosi odpowiednio 41,2% i 45,9%. 

Niepokojące jest również przerwanie pozytywnego trendu wzrostowego udziału produkcji 

sprzedanej wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych 

w wartości sprzedaży wyrobów ogółem. W stosunku do roku 2015 udział ten zmniejszył 

się aż o 2,17 p.p. 

Łącząc te dane z wielkością nakładów w przedsiębiorstwach innowacyjnych i ich strukturą 

ilościową, można powiedzieć, że za wzrost innowacyjności gospodarki województwa łódzkiego 

(wzrastające nakłady i produkcja sprzedana) odpowiada zbliżona populacja podmiotów gospodarczych. 

Z jednej strony świadczy to o ich rozwoju, wzroście efektywności i innowacyjności, jednak z drugiej 

strony dowodzi to braku zmian strukturalnych w gospodarce województwa w kierunku wzrostu liczby 

innowacyjnych firm. Szczególnie niekorzystna jest niewielka liczba podmiotów innowacyjnych 

(zarówno usługowych jak i przemysłowych), które wprowadzają nowe lub istotnie ulepszone produkty 

dla rynku. 
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Tabela 23: Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu priorytetu II. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu 

Nazwa wskaźnika strategicznego 
Wartość 
bazowa 
(2010) 

Wartość 
docelowa 

(2030) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% realizacji 
wskaźnika 

Nakłady na działalność innowacyjną 
w przedsiębiorstwach ogółem (tys. zł) 

512 670 7 099 275 51 267 2 366 422 2 509 225 1 817 569 3 427 643 x x 48,3% 

Nakłady na działalność innowacyjną 
w przedsiębiorstwach z sektora usług ogółem 
(tys. zł) 

51267 197 676 51 267 65 892 218 485 119 469 629 493 249 246 209 550 106% 

Nakłady na działalność innowacyjną 
w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem 
(tys. zł) 

x 6 901 599 x 2 300 530 2 290 740 1 698 100 2 798 150 x x 40,5% 

Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora usług 
w przedsiębiorstwach z sektora usług ogółem 
(%) 

10,34 28 10,34 8,46 11,39 10,4 11,87 9,71 9,98 35,6% 

Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora usług, 
które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone 
produkty (%) 

6,05 23 6,05 4,09 4,93 5,36 4,69 5,1 3,55 15,4% 

Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora usług, 
które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone 
dla rynku produkty (%) 

2,7 22 2,7 1,34 3,99 2,68 1,28 2,32 1,29 5,8% 

Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora usług, 
które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone 
procesy (%) 

8,59 22 8,59 7,12 9,51 8,35 8,34 7,75 9,06 41,2% 

Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe 
w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem 
(%) 

13,42 35 13,42 11,08 13,73 15,58 15,21 15,38 16,05 45,9% 

Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, 
które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone 
produkty (%) 

10,13 30 10,13 7,62 8,84 11,21 10,76 9,64 9,81 32,7% 

Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, 
które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone 
dla rynku produkty (%) 

5,25 35 5,25 4,6 4,85 5,71 5,96 5,33 4,86 13,9% 

Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe, 
które wprowadziły nowe lub istotnie ulepszone 
procesy (%) 

9,75 35 9,75 8,59 11,19 10,01 10,93 11,48 12,34 35,3% 
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Tabela 23: Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu priorytetu II. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu 

Nazwa wskaźnika strategicznego 
Wartość 
bazowa 
(2010) 

Wartość 
docelowa 

(2030) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% realizacji 
wskaźnika 

Udział produkcji sprzedanej wyrobów 
nowych/istotnie ulepszonych w przeds. 
przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów 
ogółem (%) 

6,6 28 6,6 6,06 8,47 7,63 10,98 10,85 8,68 31% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Objaśnienia: 
x – tajemnica statystyczna,  
- - brak danych 



 

Priorytet III. Zarządzanie innowacjami w regionie 
Celem strategicznym priorytetu III jest poprawa zarządzania innowacjami w regionie. 

W strategii założono, że cel 3 jest nakierowany na działania operacyjne, toteż jego monitoring 

powinien być przeprowadzony właśnie w oparciu o wybrane wskaźniki operacyjne. 

Tabela 24:Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu priorytetu III. Zarządzanie innowacjami w regionie  

Nazwa wskaźnika strategicznego 
Wartość 
bazowa 
(2010) 

Wartość 
docelowa 

(2030) 
2016 2017 

% realizacji 
wskaźnika 

Liczba uruchomionych instytucji otoczenia 
biznesu świadczących usługi doradcze dla MSP 

0 22 7 9 40,9% 

Liczba uruchomionych podmiotów / centrów 
transferu technologii 

0 5 1 1 20% 

Liczba koordynatorów świadczących usługi dla 
przedsiębiorców w ramach specjalizacji 
regionalnej 

0 5 6 6 120% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W trakcie wdrażania RSI LORIS 2030 uznano, iż nie jest zasadne tworzenie 22 zewnętrznych 

IOB o odmiennej formie prawnej. Zamiast tego do realizacji działań, za które miały być 

odpowiedzialne te instytucje stworzono wyspecjalizowane narzędzia wsparcia biznesu uruchamiane 

przez Departament ds. Przedsiębiorczości UMWŁ: siedem Centrów Innowacji Biznesowej, Biuro 

Wsparcia Eksportu, Hub Startupowy (SkyHub). Narzędzia ta zostały szczegółowo omówione w 

realizacji planów działań Departamentu ds. Przedsiębiorczości UMWŁ (projekt P8 z 2015 roku, P1 z 

2016 roku oraz P1 i P2 z 2017 roku) oraz w podsumowaniu postępu rzeczowego realizacji RSI LORIS 

2030. Kolejny wskaźnik to liczba uruchomionych podmiotów / centrów transferu technologii. 

Również ten wskaźnik został omówiony w podsumowaniu realizacji planów działań. Wskaźnik ten 

dotyczy działalności Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy, która służy wszystkim specjalizacjom 

regionalnym i najprawdopodobniej nie ulegnie zwiększeniu. Ostatni z analizowanych wskaźników 

dotyczy liczby koordynatorów świadczących usługi dla przedsiębiorców w ramach specjalizacji 

regionalnej – od 2016 roku nie uległ on zmianie. 

Podsumowanie 

Na postawie poziomu realizacji wskaźników celów strategicznych określonych w priorytetach 

RSI LORIS można powiedzieć, że: 

a. Część wskaźników opisujących rozwój specjalizacji regionalnych nastawiona jest nie tyle na 

osiągnięcie określonego (założonego) poziomu docelowego branży, ile na monitorowanie 

ciągłego wzrostu danej branży, co może dać nieprawdziwy obraz, zwłaszcza w przypadku 

najsilniejszych specjalizacji; 

b. Część wskaźników dotyczących nakładów na innowacyjność oraz dynamiki produkcji 

sprzedanej przemysłu jest objętych tajemnicą statystyczną od wielu lat. Ich monitoring jest 

niemożliwy obecnie i najprawdopodobniej nie ulegnie to zmianie. W największym stopniu 

uniemożliwia to prowadzenie monitoringu specjalizacji „energetyka”; 

c. W przypadku wskaźników opisujących specjalizacje „zaawansowane materiały budowlane” 

oraz „nowoczesny przemysł włókienniczy i mody” widoczne jest ustabilizowanie wartości 

i brak rozwoju branż. Oznacza to konieczność poszukiwania w ich obrębie nisz rozwojowych, 

pozwalających na wsparcie najbardziej obiecujących przedsiębiorstw. 
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d. Spośród sześciu specjalizacji regionalnych wskaźniki strategiczne potwierdzają najsilniejszą 

pozycję informatyki i telekomunikacji, medycyny, farmacji i kosmetyków oraz w mniejszym 

stopniu przetwórstwa rolno-spożywczego; 

e. Rosnące nakłady na innowacyjność w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych, 

a także zwiększający się udział przychodów z produkcji produktów nowych bądź istotnie 

ulepszonych nie wynika ze zwiększania się liczby innowacyjnych podmiotów gospodarczych. 

Stosunkowo mało innowacyjna i nienowoczesna struktura gospodarcza województwa 

łódzkiego ulega niewielkim zmianom w czasie; 

f. Wśród innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych województwa łódzkiego 

występuje niedobór tych, które wprowadzają nowe lub istotnie ulepszone produkty na rynek. 

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych 

Analiza projektów, które otrzymały dofinansowanie z regionalnych i krajowych programów 

operacyjnych dostarcza wartościowej wiedzy na temat potencjału i kierunków rozwoju gospodarki 

województwa łódzkiego. Przeanalizowano projekty zrealizowane (zakończone) w ramach perspektyw 

finansowych 2007-2013 i 2014-2020 od 2014 roku do końca 2017 roku, kwalifikując je zgodne z logiką 

interwencji RSI LORIS 2030 do poszczególnych celów operacyjnych. Sumaryczne zestawienie 

w podziale na priorytety strategii zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

Logika interwencji RSI LORIS 2030 koncentruje się na działaniach miękkich. Wynika to 

zarówno z diagnozy potrzeb, przeprowadzonej na potrzeby Strategii, jak również ze specyfiki 

dokumentu, który ma być realizowany przede wszystkim przez Samorząd Województwa Łódzkiego. 

Wzrost innowacyjności województwa w dużej mierze budowany jest również dzięki komercyjnym 

inwestycjom oraz badaniom rozwojowym. Aby ukierunkować ten aspekt działalności, oraz spiąć 

działania miękkie Samorządu z potrzebami skupionymi wokół inwestycji w infrastrukturę B+R oraz 

badania rozwojowe, rozwinięto system wsparcia finansowego opierający się na dokumentach wprost 

wywodzących się z założeń RSI LORIS 203015.  

                                                           
15

 Najważniejszym dokumentem, określającym główne kryterium merytoryczne przy wyborze projektów dofinansowanych 

w ramach RPO WŁ 2014-2020 jest „Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz 

wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”. Kryterium wyboru projektów realizowanych w ramach I osi RPO na lata 2014 – 

2020 wprost wyklucza projekty nie wpisujące się w regionalne specjalizacje wymienione w RSI. W przypadku projektów 

realizowanych w ramach w ramach II osi RPO WŁ 2014-2020, wpisywanie się projektu w nisze wymienione w „Wykazie” 

Tabela 25: Wykaz projektów finansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2017, realizujących zapisy RSI LORIS, w podziale 
na priorytety. 

RSI LORSI 2030 
Liczba 

projektów 
Łączna wartość 

projektów [mln zł] 

Łączna wartość 
dofinansowania 

[mln zł] 

Średnia wartość 
projektu [mln zł] 

Średnia wartość 
dofinansowania UE 

[mln zł] 

Priorytet I.  
Specjalizacja regionalna 

300 21 700,16 1 112,4 7,3 3,7 

Priorytet II.  
Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 

164 3 887,70 230,04 2,40 1,40 

Priorytet III.  
Zarządzanie 
innowacjami w regionie 

222 746,26 503,82 3,36 2,27 

Suma / średnia 686 3 305,04 1 846,27 4,82 2,69 

Źródło: Badania własne na podstawie danych z systemu SIMIK i SL 2014 
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Klasyfikacja odbywała się w oparciu o analizę zakresu realizacji każdego projektu (opis 

projektu), która pozwoliła ocenić, w jakie kryteria RSI LORIS 2030 wpisuje się dana inwestycja. Poza 

przypisywaniem analizowanych projektów do poszczególnych zadań RSI LORIS, dokonano również 

klasyfikacji projektów pod kątem zgodności z Politykami Sektorowymi Województwa Łódzkiego16. 

Mając na uwadze tak skonstruowany system realizacji RSI LORIS 2030, należało dostosować 

do niego sposób monitorowania środków wydatkowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Projekty 

Osi I RPO WŁ 2014-2020, które realizowały założenia Polityk sektorowych zakwalifikowano do celu 

operacyjnego 1.4.2 Realizacja projektów badawczych oraz rozwojowych w zakresie specjalizacji 

regionalnej. Głównym założeniem tego celu jest jednak promowanie współpracy między 

przedsiębiorstwami a sektorem naukowym, wobec powyższego zdecydowano o dodatkowym 

wyróżnieniu projektów realizowanych w duchu takiej współpracy. 

Analogicznego przyporządkowania dokonano w zakresie wszystkich projektów Osi II RPO WŁ 

2014-2020, które zakwalifikowano do celu operacyjnego 2.4.3. Wspieranie projektów badawczo-

rozwojowych we współpracy sfery naukowej i biznesu wyróżniając dodatkowo projekty realizowane 

w kooperacji. 

Od powstania RSI LORIS 2030 zrealizowano 688 projektów wpisujących się w logikę tego 

dokumentu, na łączną wartość ok. 3,3 mld złotych. Spośród wszystkich projektów, największy udział 

mają przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Priorytetu I. Specjalizacja regionalna. Stanowiły one 

43,7% liczby wszystkich projektów oraz 65,7% wartości wszystkich środków wydatkowanych na 

projekty w ramach RSI LORIS 2030.  

W 2017 roku ogółem zidentyfikowano 216 projektów realizujących zapisy RSI LORIS. 

Zdecydowana większość z nich (202 projekty) zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Ich ogólna wartość wyniosła 249,3 mln 

złotych, przy dofinansowaniu 118,8 mln złotych. Z funduszy krajowych zrealizowano ogółem 14 

projektów: 11 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (wartość ogólna projektów: 52,9 mln 

złotych, wartość dofinansowania: 21,2 mln złotych), zaś pozostałe 3 projekty zrealizowano w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wartość ogólna: 3 mln złotych, wartość 

dofinansowania: 2,6 mln złotych) 

Tabela 26: Wykaz projektów finansowanych ze środków unijnych, realizujących zapisy RSI LORIS, w podziale na Priorytety. 

RSI LORSI 2030 
Liczba 

projektów 
Łączna wartość 
projektów [zł] 

Łączna wartość 
dofinansowania [zł] 

Średnia wartość 
projektu [zł] 

Średnia wartość 
dofinansowania UE [zł] 

Priorytet I.  
Specjalizacja regionalna 

126 116,61 52,76 0,93 0,42 

Priorytet II.  
Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 

68 159,45 68,60 2,34 1,00 

Priorytet III.  
Zarządzanie 
innowacjami w regionie 

18 25,80 18,46 1,43 1,02 

Źródło: Badania własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020 

                                                                                                                                                                                     
daje większą ilość punktów podczas rozpatrywania wniosków, a wiec większą szansę na uzyskanie finansowania, nie 

przesądza jednak o uzyskaniu dotacji. 

16
 Polityki Sektorowe są dokumentami operacyjnymi w stosunku do RSI LORIS, a ich finansowanie opiera się w dużej mierze 

na RPO WŁ 2014-2020. Każda z „Polityk” zawiera listę nisz specjalizacyjnych, które są priorytetowe z punktu widzenia RSI 
LORIS 2030. Nisze specjalizacyjne wszystkich polityk sektorowych zostały zebrane i uszczegółowione w „Wykazie 
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”. 
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Zdecydowanie największa liczba projektów, bo aż 126 (62% całości) realizowało założenia 

Priorytetu I Specjalizacje regionalne. Szczególnie wysokie wyniki osiągnął Cel 1.1. Budowa 

świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej w ramach którego zrealizowano aż 81 projektów na 

łączną kwotę 10,4 mln złotych przy łącznym dofinansowaniu w wysokości 5,9 mln złotych. Warto 

wyjaśnić, że wymienione projekty dotyczyły przede wszystkim udziału w targach zagranicznych oraz 

finansowania kampanii i modeli biznesowych pozwalających wkroczyć beneficjentom na rynki 

zagraniczne. Inna liczna grupa projektów realizowała założenia działania Celu 3.4. Budowa ram 

systemu pobudzania współpracy – były to 22 projekty o łącznej wartości 31 mln złotych, przy 

dofinansowaniu 21,1 mln złotych. Projekty te dotyczyły rozbudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej, w tym sieci szeroko pasmowych w województwie oraz poszerzania wachlarza  

e-usług i zwiększania ich dostępności.  

Ogółem udało się zidentyfikować projekty dla dziewięciu spośród 15 celów RSI LORIS. Bez 

finansowania ze środków RPO WŁ 2014 – 2020 pozostały głównie projekty, których realizacja 

wymaga nie tyle zasobów finansowych, co rozwiązań systemowych ze strony Samorządu 

Województwa Łódzkiego, które wdrożą nowy model działania w procesach wymagających wsparcia.  

Tabela 27: Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podziale na cele RSI LORIS 2030 w 2017 roku 

Priorytet I. Specjalizacja regionalna 
Liczba 

projektów 
Łączna wartość 

projektów [mln zł] 

Łączna wartość 
dofinansowania 

[mln zł] 

Średnia wartość 
projektu [mln zł] 

Średnia wartość 
dofinansowania 

UE [mln zł] 

Cel 1.1. Budowa świadomości 
w zakresie specjalizacji regionalnej 

81 10,41 5,89 0,13 0,07 

Cel 1.2. Budowa potencjału 
intelektualnego w zakresie 
specjalizacji regionalnej 

14 8,68 7,37 0,62 0,53 

Cel 1.3. Poprawa komunikacji w 
obszarze specjalizacji regionalnej 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cel 1.4. Wsparcie projektów 
współpracy w ramach klastrów 
i obszarów specjalizacji 

31* 
*13 we 

współpracy 
97,51 39,49 3,14 1,27 

Cel 1.5. Zapewnienie systemu 
finansowania projektów mających 

na celu specjalizację regionu 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Priorytet II. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 

Liczba 
projektów 

Łączna wartość 
projektów [mln zł] 

Łączna wartość 
dofinansowania 

[mln zł] 

Średnia wartość 
projektu [mln zł] 

Średnia wartość 
dofinansowania 

UE [mln zł] 

Cel 2.1. Podnoszenie świadomości 
o korzyściach z innowacji 

2 1,01 0,81 0,51 0,40 

Cel 2.2. Promocja wiedzy o 
innowacyjności i przedsiębiorczości 

6 5,24 4,16 0,87 0,69 

Cel 2.3. Platformy wymiany 
doświadczeń i komunikacji 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cel 2.4. Promocja współpracy 
i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 

60* 
*1 we 

współpracy 
153,18 63,63 2,55 1,06 

2.5. Zapewnienie systemu 
finansowania rozwoju potencjału 
innowacyjnego regionu 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Priorytet III. Zarządzanie 
innowacjami w regionie 

Liczba 
projektów 

Łączna wartość 
projektów [mln zł] 

Łączna wartość 
dofinansowania 

[mln zł] 

Średnia wartość 
projektu [mln zł] 

Średnia wartość 
dofinansowania 

UE [mln zł] 

Cel 3.1. Budowa świadomości 
w środowisku wspierającym 
wdrażanie innowacji 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cel 3.2. Budowa systemu 
zarządzania innowacjami 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cel 3.3. Stworzenie systemu 
komunikacji oraz doradztwa 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cel 3.4. Budowa ram systemu 
pobudzania współpracy 

18 25,78 18,46 1,43 1,02 

Cel 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z systemu SL 

Tabela 28: Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podziale na cele RSI LORIS 2030 
w 2017 roku – liczba projektów według priorytetów i obszarów RSI LORIS 

OBSZAR 
PROCESU 

ŚWIADOMOŚĆ WIEDZA KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA FINANSOWANE SUMA 

Priorytet I 
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 

126 

SUMA 81 14 0 
31* 

*13 we 
współpracy 

Nie dotyczy 

Priorytet II 
Rozwój 
potencjału 
innowacyjneg
o 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 
regionu 

68 

SUMA 2 6 0 
60* 

*1 we 
współpracy 

Nie dotyczy 

Priorytet III 
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 

18 

SUMA 0 0 0 18 Nie dotyczy 

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z systemu SL 

Stosunkowo niewielka liczba projektów dedykowana priorytetowi III nie powinna dziwić: 

opisane w niniejszym rozdziale przedsięwzięcia i projekty miały charakter gospodarczy i były 

realizowane przez podmioty gospodarcze, zaś zarządzanie innowacjami w regionie w rozumieniu RSI 

LORIS jest domeną Samorządu Województwa. Działania realizowane przez samorząd, w tym 

w szczególności przez departament ds. Przedsiębiorczości, zostały opisane w kolejnych częściach 

rozdziału: „Realizacja planów działań” oraz „Działania innych jednostek organizacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego”. 
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Priorytet I. Specjalizacja regionalna 

Realizacji priorytetu I służyło w 2017 roku 126 projektów z których największa ilość i wartość 

została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014 – 2020 (blisko 62% wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach Priorytetu I). 

Znacznie mniejszą wartość miały projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój oraz projekty dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój.  

Najwięcej projektów zrealizowano w ramach działania 1.1.3 Promocja branż kluczowych. 

Logika tego działania polegała na umożliwieniu lokalnym przedsiębiorcom (działającym w obszarze 

specjalizacji regionalnych) wejście na zagraniczne rynki poprzez uczestnictwo w targach bądź też 

zagraniczne kampanie promocyjne. Są to zazwyczaj niewielkie projekty (średnia wartość projektu 

realizowanego w tym działaniu to około 88 tys. złotych) pozwalające na opłacenie kosztów transportu 

oraz uczestnictwa w targach wystawienniczych. Mniejszą grupę projektu stanowiły kampanie 

marketingowe firm, które chciały wejść na rynki zagraniczne. Tego typu projekty polegały na 

opracowaniu nowego modelu biznesowego oraz strategii promocyjnej marki. W tej grupie bardzo 

wyróżniają się dwa duże projekty: „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” 

opracowane przez Urząd Miasta Łodzi (wartość: 2,3 mln zł) oraz „Zwiększenie międzynarodowej rangi 

gospodarczej województwa łódzkiego poprzez organizację i promocję Łódź Design Festival 2017 

i Łódź Design Forum” opracowane przez Łódź Art Center (wartość: 1,2 mln zł). Cel tych projektów jest 

dokładnie taki sam, jest on jednak projektem systemowym i przez to dociera do znacznie szerszego 

grona odbiorców.  

Znacznie większą wartość miały projekty realizowane w ramach działania 1.4.2 Realizacja 

projektów badawczych oraz rozwojowych w zakresie specjalizacji regionalnej, do którego 

kwalifikowano wszystkie projekty związane z rozwojem specjalizacji regionalnych. Spośród wszystkich 

projektów realizowanych w ramach specjalizacji, które analizowano na potrzeby tego raportu, tylko 

13 było opracowanych we współpracy co najmniej dwóch podmiotów, na co kładziony jest nacisk 

w RSI LORIS. Sugeruje to niewystarczającą liczbę działań zachęcających przedsiębiorców oraz 

jednostki badawczo – rozwojowe działających w obszarze specjalizacji regionalnych do realizowania 

wspólnych projektów.  

Wykres 24. Liczba realizowanych projektów 
w ramach Priorytetu I w podziale na cele 
operacyjne. 

Wykres 25. Wartość realizowanych projektów w ramach 
Priorytetu I w podziale na cele operacyjne. 

  

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z systemu SL 
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Trzecia grupa projektów realizujących założenia Priorytetu I to z punktu widzenia misji 

RSI LORIS 2030, najbardziej perspektywiczne projekty, dotyczące kształcenia w obszarze specjalizacji 

regionalnej. Działania 1.2.3 Rozwój kształcenia zawodowego i technicznego na potrzeby specjalizacji 

regionu oraz 1.2.4 Wsparcie potrzeb szkoleniowych i doradczych firm na potrzeby specjalizacji regionu 

mają za zadanie m.in. wspieranie programów i projektów, obejmujących tworzenie i prowadzenie 

wspólnych programów kształcenia zawodowego i technicznego na potrzeby specjalizacji regionu oraz 

dostarczenie kompleksowych usług doradczo-szkoleniowych dla przedsiębiorstw funkcjonujących 

w obszarach branż kluczowych dla rozwoju województwa. Zadania te realizuje 14 projektów 

realizowanych w ramach RPO WŁ 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(1 projekt). Beneficjentami tych przedsięwzięć są przede wszystkim placówki edukacyjne podlegające 

pod samorząd powiatowy oraz inne instytucje edukacyjno – doradcze.  

Ostatni cel operacyjny Priorytetu I realizowany przez zadanie 1.5.1. Wsparcie finansowe 

projektów w zakresie specjalizacji regionalnej nie posiada przypisanych projektów. Zapisy RSI LORIS 

odnoszące się do tego działania wskazują, że jego celem jest „zaplanowanie i przygotowanie 

instrumentów finansowych w sposób zapewniający realizację poszczególnych zadań wskazanych do 

podjęcia w ramach poszczególnych celów operacyjnych […]”. Zadanie to wypełniają obowiązujące już 

dokumenty takie jak: „Polityki sektorowe”, „Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 

Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, czy „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego”. 

Tabela 29: Lista 30 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w 2017 roku, wpisujących się w cele operacyjne 
Priorytetu I 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość ogółem 

[mln zł] 
Dofinansowanie 

UE [mln zł] 
Obszar 

realizacji 
Cel RSI 

Wdrożenie wyników prac B+R celem 
wprowadzenia na rynek wyrobów 
z tkaniny frotte o niespotykanych 
walorach użytkowo – wzorniczych. 

Zwoltex Spółka z 
o.o. 

POIR 20,66 7,54 
Zduńska 

Wola 
1.4.2. 

Wdrożenie wyników prac B+R 
dotyczących produkcji aktywnych 
opakowań dla rynku fresh market 

CDM Spółka z o.o. POIR 18,65 6,82 Ksawerów 1.4.2. 

Wdrożenie technologii utrwalania 
i przetwarzania materiałów trudno 
wsiąkliwych w procesie zadruku 
techniką offsetową 

Print Extra Studio 
Graficzne 
Drukarnia Pospiech 
i Wspólnicy" Spółka 
Jawna 

RPO WŁ 
2014-2020 

5,81 2,55 Łódź 1.4.2. 

Opracowanie nowej gamy płytek 
o wysokiej odporności na ścieranie 
z wykorzystaniem innowacyjnego 
systemu barwienia masy 

"Ceramika 
Paradyż" Spółka z 
o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

5,55 1,96 
Tomaszów 

Mazowiecki 
1.4.2. 

Inwestycja spółki Libet SA 
w badania i innowacje, poprzez 
zakup infrastruktury B+R na rzecz 
realizacji badań w zakresie 
galanterii betonowej o wysokich 
właściwościach ekologicznych, 
trwałościowych i estetycznych 

Libet Spółka 
Akcyjna 

RPO WŁ 
2014-2020 

4,91 1,39 Łódź 1.4.2. 

Opracowanie nowej gamy płytek 
wielkoformatowych 
z wykorzystaniem walcowego 
procesu prasowania 

"Paradyż" Spółka z 
o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

4,49 1,56 
Tomaszów 

Mazowiecki 
1.4.2. 
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Tabela 29: Lista 30 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w 2017 roku, wpisujących się w cele operacyjne 
Priorytetu I 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość ogółem 

[mln zł] 
Dofinansowanie 

UE [mln zł] 
Obszar 

realizacji 
Cel RSI 

Wdrożenie wyników prac badawczo 
rozwojowych w firmie 
„Piekarnictwo – Cukiernictwo 
Wielgomłyny” 

Nowak Przemysław 
„Piekarnictwo – 
Cukiernictwo 
Wielgomłyny” 

RPO WŁ 
2014-2020 

4,45 1,99 Wielgomłyny 1.4.2. 

Rozbudowa działu B+R 
przedsiębiorstwa zmierzająca do 
opracowania nowych 
i udoskonalonych rozwiązań 
produktowych (maszyny rolnicze) 

Paweł Nowak – 
„Agro-Masz” 

RPO WŁ 
2014-2020 

4,09 1,49 Masłowice 1.4.2. 

Wdrożenie autorskiej technologii 
produkcji ciastek 
wysokobłonnikowych 

Estate Spółka z 
o.o.. 

RPO WŁ 
2014-2020 

3,54 1,55 Łódź 1.4.2. 

Zakup infrastruktury badawczej 
przez Verdent Sp. z o.o. drogą do 
opracowania nowej rodziny wierteł 
do użytku w protetyce 
stomatologicznej. 

"Verdent" Spółka z 
o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

3,34 1,49 Łódź 1.4.2. 

Opracowanie i walidacja 
innowacyjnych metod badawczych 
pozwalających oznaczać ilościowo 
zanieczyszczenia i substancje 
pokrewne dla istniejących i nowych 
substancji czynnych, produktów 
leczniczych oraz wyrobów 
medycznych 

Analytical R&D 
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

3,11 1,39 Łódź 1.4.2. 

Wdrożenie wyników prac 
badawczo-rozwojowych oraz 
innowacyjnych metod produkcji 
dzianin w PPUH „Tomtex” 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Usługowo-
Handlowe 
"Tomtex" 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,88 1,54 Ksawerów 1.4.2. 

Rozwój zaplecza badawczo-
rozwojowego Gerpol Sp zoo 

Gerpol Spółka z 
o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,30 1,03 Łowicz 1.4.2. 

Promocja gospodarcza łódzkiego 
sektora kreatywnego. 

Miasto Łódź 
RPO WŁ 

2014-2020 
2,29 1,95 Łódź 1.1.3. 

Prace badawczo rozwojowe nad 
innowacyjną metodą ciągłą 
produkcji tradycyjnych cukierków 
z wykorzystaniem prototypu linii 
produkcyjnej. 

Majami Spółka z 
o.o. Spółka 
Komandytowa 

POIR 2,16 1,52 Bełchatów 1.4.2. 

Fachowiec - kompleksowy program 
rozwoju ZSP w Wieruszowie (branża 
budowlana) 

Powiat 
wieruszowski 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,55 1,32 
Powiat 

wieruszowski 
1.2.3. 

Wdrożenie prac badawczo-
rozwojowych dotyczących silikonu 
do nakładania na koronki elastyczne 
oraz opaski elastyczne z wrobionymi 
wzorami dla dzieci i młodzieży. 

Anma Spółka z o.o. 
Spółka 
Komandytowa 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,23 0,54 Łódź 1.4.2. 

Rozwój laboratorium B+R w zakresie 
opracowania skutecznych metod 
zabezpieczenia zdolności 
prokreacyjnych społeczeństwa 

Gameta-Szpital 
Spółka z o.o. i 
Wspólnicy – Spółka 
Komandytowa 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,16 0,47 Rzgów 1.4.2. 

Zwiększenie międzynarodowej rangi 
gospodarczej województwa 
łódzkiego poprzez organizację 
i promocję Łódź Design Festival 
2017 i Łódź Design Forum 

Łódź Art Center 
RPO WŁ 

2014-2020 
1,15 0,79 Łódź 1.1.3. 
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Tabela 29: Lista 30 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w 2017 roku, wpisujących się w cele operacyjne 
Priorytetu I 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość ogółem 

[mln zł] 
Dofinansowanie 

UE [mln zł] 
Obszar 

realizacji 
Cel RSI 

Opracowanie innowacyjnych leków 
generycznych przeciw schorzeniom 
o wysokiej częstości zachorowań 

Analytical R&D 
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,13 0,61 Łódź 1.5.1. 

Przeprowadzenie prac badawczo 
rozwojowych przez LIW Care 
Technology celem opracowania 
systemu siedzisk ortopedycznych 
w szczególności dla dzieci 
i młodzieży z porażeniami 
i niedowładami trzy lub 
czterokończynowymi oraz przy 
porażeniach dwukończynowych 
jednostronnych lub skrzyżowanych. 

Liw Care 
Technology Spółka 
z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,13 0,67 Łódź 1.4.2. 

Opracowanie innowacyjnego 
rozwiązania IT z zastosowaniem 
rzeczywistości wirtualnej 
(symulatora VR) do wspierania 
terapii lęków społecznych oraz 
podnoszenia kompetencji 
społecznych. 

Tomorrow Spółka z 
o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,12 0,69 Łódź 1.4.2. 

Rozbudowa infrastruktury 
badawczo- rozwojowej w spółce 
jako niezbędny element do 
zwiększenia jej aktywności 
innowacyjnej. 

Sicher Bautechnik 
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,09 0,32 
Tomaszów 

Mazowiecki 
1.4.2. 

Wykorzystanie innowacyjnych 
tranzystorów SiC oraz zastosowanie 
chłodzenia cieczowego 
w aparaturze pojazdów komunikacji 
miejskiej i infrastrukturze 
obsługowej. 

Zakład Elektroniki 
Przemysłowej 
Enika Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,99 0,57 Łódź 1.4.2. 

Kompleksowy program podniesienia 
jakości kształcenia dla ZSR 
w Lututowie (branża rolnicza) 

Powiat 
wieruszowski 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,98 0,83 
Powiat 

wieruszowski 
1.2.3. 

Szkoła dla zdrowia - kursy 
zawodowe dla pielęgniarek 
i położnych 

Rafał Leśniak 
"Małopolskie 
Centrum Edukacji" 

POWER 0,92 0,77 
Województw

o Łódzkie 
1.2.3. 

Pracownicy na 5 - program rozwoju 
ZSP w Złoczewie (branża 
budowlana) 

Powiat sieradzki 
RPO WŁ 

2014-2020 
0,90 0,76 

Powiat 
sieradzki 

1.2.3. 

Dobra praktyka Twoją inwestycją 
w przyszłość - "Profesjonalni 
w Budowlance" 

Miasto Piotrków 
Trybunalski 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,81 0,69 
Piotrków 

Trybunalski 
1.2.3. 

Energia Kompetencji (branża 
budowlana) 

Miasto Łódź 
RPO WŁ 

2014-2020 
0,78 0,66 Łódź 1.2.3. 

Łódzka akademia budowlana 
Instytut Doradztwa 
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,63 0,54 

Łódź oraz 
powiaty: 

łódzki 
wschodni, 

opoczyński, 
pabianicki 

1.2.3. 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL 

Priorytet II. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu 

Realizacji priorytetu II służyło 68 projektów z których największa ilość i wartość została 

dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
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2014-2020 (blisko 92,5% wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach Priorytetu II). 

Znacznie mniejszą wartość miały projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój oraz projekty dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój.  

Wykres 26. Liczba realizowanych projektów 
w ramach Priorytetu II w podziale na cele 
operacyjne. 

Wykres 27. Wartość realizowanych projektów w ramach 
Priorytetu II w podziale na cele operacyjne. 

 

 
Źródło: Analizy własne na podstawie danych z systemu SL 

Najwięcej projektów zrealizowano w ramach działania 2.4.2 Wspieranie projektów badawczo-

rozwojowych we współpracy sfery naukowej i biznesu. Są to projekty infrastrukturalne oraz badawczo 

– rozwojowe których innowacyjność przyczynia się do rozwoju potencjału regionu. Tylko jeden z tych 

projektów, Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do 

wielowariantowego załadunku, realizowany przez firmę prywatną, jest realizowany w kooperacji 

z Politechniką Wrocławską. Pozostałe projekty są realizowane samodzielnie przez beneficjentów.  

Druga grupa projektów realizowała założenia celu 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności 

i przedsiębiorczości. Były to trzy projekty samorządowe (powiat zgierski, powiat brzeziński oraz 

miasto Łódź), realizowane w ramach działania 2.2.1 Programy nauczania promujące innowacyjność 

i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach kształcenia, które miały na celu wsparcie uczniów 

i nauczycieli szkół ogólnokształcących, specjalnych oraz zawodowych na rzecz lepszego dostosowania 

uczniów do potrzeb rynku pracy oraz wypracowanie modelu aktywizacji zawodowej absolwentów 

szkół zawodowych. Kolejne trzy  projekty, realizowane były przez prywatne przedsiębiorstwa, które 

w ramach działania 2.2.3 Doradztwo i działalność szkoleniowa promujące innowacyjność finansowały 

rozwój i profesjonalizację swoich usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw. 

Trzecia, najmniejsza grupa projektów realizowanych w ramach Priorytetu II to dwa przedsięwzięcia 

finansowane w ramach działania 2.1.2 Promocja innowacyjności regionu.  

Tabela 30: Lista 29 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w 2017 roku, wpisujących się w cele operacyjne 
Priorytetu II 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość ogółem 

[mln zł] 
Dofinansowanie 

UE [mln zł] 
Obszar 

realizacji 
Cel RSI 

Innowacyjna technologia 
produkcji nowej zoptymalizowanej 
konstrukcji naczepy do 
wielowariantowego załadunku.  

Bodex  
spółka z o.o. 

spółka 
komandytowa 

POIR 10,02 4,50 
Powiat 

bełchatowski 
2.4.2. 

Wprowadzenie na rynek 
nowoczesnego siewnika 
pneumatycznego 

Paweł Nowak 
„Agro-Masz” 

RPO WŁ 
2014-2020 

8,38 2,99 Masłowice 2.4.2. 
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Tabela 30: Lista 29 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w 2017 roku, wpisujących się w cele operacyjne 
Priorytetu II 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość ogółem 

[mln zł] 
Dofinansowanie 

UE [mln zł] 
Obszar 

realizacji 
Cel RSI 

Ekotechnologia wytwarzania 
tkanin z recyklatu PET i nadawania 
im bioaktywności poprzez 
zastosowanie 
nanomodyfikatorów. 

Softex  
Dariusz Michta 

RPO WŁ 
2014-2020 

8,38 2,99 
Tomaszów 

Mazowiecki 
2.4.2. 

Wdrożenie innowacji produktowej 
w Arplast Arkadiusz Walczyk  

Arplast  
Arkadiusz 
Walczyk 

RPO WŁ 
2014-2020 

7,51 2,99 Pabianice 2.4.2. 

Wprowadzenie na rynek przez 
Liedmann sp. z o. o. 
innowacyjnego produktu 
w postaci ekologicznego nawozu 
wapniowo-węglanowego 
z minerałami – wapniak juraski G 
z minerałami 

"Liedmann" 
spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

7,38 3,00 Wierzchlas 2.4.2. 

Wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań w produkcji narzędzi 
postępowych kierunkiem rozwoju 
FNS Fermot S.A. 

Fabryka Narzędzi 
Specjalnych 

Fermot  
Spółka Akcyjna 

RPO WŁ 
2014-2020 

7,07 2,35 
Skierniewic

e 
2.4.2. 

Zastosowanie innowacyjnej 
głowicy wiercącej w ekonomicznej 
produkcji detali stalowych dla 
branży medycznej 

Zakład Mechaniki 
Maszyn Bukpol 

Łagodziński 
Spółka Jawna 

RPO WŁ 
2014-2020 

6,96 2,98 Brójce 2.4.2. 

Wdrożenie innowacyjnej 
technologii produkcji wszywek 
tekstylnych, dostosowanych do 
oczekiwań rynku modowego 

Aniflex Spółka 
Jawna Głowacka i 

Wspólnicy 

RPO WŁ 
2014-2020 

6,74 2,98 
Tomaszów 

Mazowiecki 
2.4.2. 

Wdrożenie wyników prac B+R 
i wdrożenie innowacyjnych 
produktów z wykorzystaniem 
płyty LVL 

PPHU Eurex 
Janusz i Danuta 

Kędzia  
Spółka Jawna 

RPO WŁ 
2014-2020 

6,71 2,94 Brąszewice 2.4.2. 

Wprowadzenie na rynek przez 
firmę Faspol Sp. z o.o. 
innowacyjnego zbiornika 
procesowego 

Faspol  
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

6,63 2,91 Łódź 2.4.2. 

Stworzenie innowacyjnych wysoko 
barwiących koncentratów 
polimerowych do tworzyw 
sztucznych  

Coliber Polymers  
Spółka z o.o. 

spółka 
komandytowa 

RPO WŁ 
2014-2020 

5,26 2,31 Zduny 2.4.2. 

Automatyzacja procesu 
produkcyjnego dla poprawy 
konkurencyjności 

Yavo  
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

5,17 1,85 Bełchatów 2.4.2. 

Wdrożenie do działalności 
produkcyjnej innowacji 
technicznej i technologicznej 
produkcji maszyn dla rolnictwa 
celem uzyskania przewagi 
konkurencyjnej na rynku 
europejskim 

Dom-Wid 
Dominik Widarski 

RPO WŁ 
2014-2020 

4,40 1,93 
Nowy 

Kawęczyn 
2.4.2. 

Wdrożenie efektów własnej 
działalności badawczo-
rozwojowej, dotyczącej 
przyrostowej i ubytkowej 
technologii automatycznego 
wykonywania 
sparametryzowanych uzupełnień 
protetycznych nowej generacji 

N.Z.O.Z. 
"Technodent" 

Maria Kostusiak 

RPO WŁ 
2014-2020 

4,03 1,78 Łódź 2.4.2. 
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Tabela 30: Lista 29 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w 2017 roku, wpisujących się w cele operacyjne 
Priorytetu II 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość ogółem 

[mln zł] 
Dofinansowanie 

UE [mln zł] 
Obszar 

realizacji 
Cel RSI 

Uruchomienie przez 
przedsiębiorstwo KBM produkcji 
kleju do okładzin ściennych 
poprzez wdrożenie innowacyjnej 
technologii produkcji. 

”KBM”  
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

3,93 1,76 Bełchatów 2.4.2. 

Uruchomienie produkcji dzianin 
materacowych, pokrowców 
i materaców z dodatkiem przędzy 
miedzianej w oparciu o własną 
technologię 

PPHU Trans-Tex 
spółka cywilna 

RPO WŁ 
2014-2020 

3,39 1,51 Rzgów 2.4.2. 

Rozwój spółki Plastem poprzez 
wdrożenie innowacji z zakresu 
produkcji systemów transportu 
wewnętrznego  

Plastem P. Ciupa i 
T. Teodorczyk – 

Spółka Jawna 

RPO WŁ 
2014-2020 

3,28 1,17 

Zduńska 
Wola - 
gmina 

wiejska 

2.4.2. 

Wdrożenie w firmie Santex24 
technologii dzianin dystansowych 
z przędz naturalnych 

"Santex24" Spółka 
z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,94 1,31 Pabianice 2.4.2. 

Wdrożenie wyników prac 
badawczo- rozwojowych 
dotyczących produkcji nowych 
okien z tworzyw sztucznych 
w firmie Top-Plast Okna Sp. z o.o. S. k. 

Top-Plast Okna 
Spółka z o.o. 

spółka 
komandytowa 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,75 1,21 Rogów 2.4.2. 

Wzrost innowacyjności firmy 
Soltrade poprzez zakup 
nowoczesnego węzła 
betoniarskiego 

Soltrade  
Spółka jawna 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,74 0,94 
Tomaszów 

Mazowiecki 
2.4.2. 

Wdrożenie do produkcji 
innowacyjnych przegród 
przeciwogniowych 
komplementarnych z systemem 
lekkich konstrukcji stalowych 

Frame Factory 
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,53 1,36 Bełchatów 2.4.2. 

Wprowadzenie na rynek przez 
firmę P.H.U. Euro-Styl 
innowacyjnych meblowych 
frontów szklanych (MFS) 
o wysokich parametrach 
wizualnych i użytkowych 

Sławomir Siła 
Przedsiębiorstwo 

Handlowo 
Usługowe 
"Eurostyl" 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,45 1,07 Wolbórz 2.4.2. 

Wdrożenie wyników prac B+R 
i wdrożenie innowacyjnego 
produktu w postaci maszyny 
optymalizującej do cięcia drewna 

Metal Technika – 
Rafał Cygan 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,39 1,16 Przedbórz 2.4.2. 

Wzrost konkurencyjności 
i innowacyjności firmy meble 
Candj poprzez wdrożenie 
innowacji procesowej (technologia 
optymalizująca obróbkę płyt 
drewnopochodnych oraz drewna) 
i produktowej (innowacyjny stelaż 
do mebli tapicerowanych) 

Meble Candj s.c. 
Bartosz Ciosek 
Jarosław Olek 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,38 1,06 Łubnice 2.4.2. 

Wdrożenie nowatorskiej 
technologii wytwarzania nisko 
smarowalnych sworzni do 
zastosowań w maszynach 
i urządzeniach budowlanych. 

Fortima Tomasz 
Dobrowolski 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,37 0,99 Dobroń 2.4.2. 

Wdrożenie własnych wyników 
prac B+R gwarancją 
wprowadzenia nowego produktu  

FMR Lisicki  
Janusz Lisicki 

RPO WŁ 
2014-2020 

2,34 1,12 
Rawa 

Mazowiecka 
2.4.2. 
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Tabela 30: Lista 29 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w 2017 roku, wpisujących się w cele operacyjne 
Priorytetu II 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość ogółem 

[mln zł] 
Dofinansowanie 

UE [mln zł] 
Obszar 

realizacji 
Cel RSI 

Wprowadzenie do oferty firmy 
„Eco-Pal” innowacyjnego 
produktu w postaci palet, 
dedykowanych w szczególności 
przemysłowi farmaceutycznemu 

Centrum 
Produkcji i 
Logistyki 

Opakowań  
„Eco-Pal” Marek 

Janowski  
Spółka Jawna 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,90 0,83 Stryków 2.4.2. 

Komercjalizacja innowacyjnego 
dyspensera o specjalnych 
właściwościach biobójczych 
źródłem przewagi konkurencyjnej 
w branży instalacji budowlanych. 

UST-M  
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,89 0,67 
Tomaszów 

Mazowiecki 
2.4.2. 

Innowacyjny klej wielozadaniowy 
wytwarzany przy pomocy 
procesów nanotechnologicznych 
jako przewaga konkurencyjna w 
branży 

Sicher Bautechnik 
Spółka z o.o. 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,74 0,62 
Tomaszów 

Mazowiecki 
2.4.2. 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL 

Priorytet III. Zarządzanie innowacjami w regionie 

Realizacji priorytetu III służyło 18 projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty realizują cel 

Cel 3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy w różnych działaniach. Najwięcej projektów 

realizowano w ramach działania 3.4.5. Rozbudowa usług społeczeństwa informacyjnego. Były to 

przedsięwzięcia dotyczące rozwoju programów i inwestycji w zakresie promocji oraz poszerzania 

wachlarza e-usług, a także zwiększania ich dostępności. Zidentyfikowano również dwa projekty 

dotyczące rozwoju umiejętności ICT wśród mieszkańców i przedsiębiorców regionu. Kolejnymi 

grupami inwestycji były cztery projekty dotyczące rozwoju przedsiębiorczości realizowane w ramach 

działania 3.4.1. Wspieranie systemu pobudzania przedsiębiorczości, oraz trzy projekty dotyczące 

uzbrojenia wydzielonych terenów inwestycyjnych w ramach działania 3.4.4. Wspieranie napływu 

innowacyjnych inwestycji. 

Wykres 28. Liczba realizowanych projektów 
w ramach Priorytetu III w podziale na działania 
celu 3.4. 

Wykres 29. Wartość realizowanych projektów w ramach 
Priorytetu III w podziale na działania celu 3.4. 

 
 

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z systemu SL 
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Tabela 31: Lista 18 projektów zakończonych w 2017 roku wpisujących się w cele operacyjne Priorytetu III 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość ogółem 

[mln zł] 
Dofinansowanie 

UE [mln zł] 
Obszar 

realizacji 
Cel RSI 

Uzbrojenie wydzielonych 
terenów aktywizacji 
gospodarczej w Gminie Uniejów 

Gmina Uniejów 
RPO WŁ 

2014-2020 
5,78 3,85 Uniejów 3.4.4. 

Podniesienie atrakcyjności 
gospodarczej Miasta 
Skierniewice poprzez uzbrojenie 
terenu inwestycyjnego 
zlokalizowanego przy 
ul. Rybickiego w Skierniewicach 

Miasto Skierniewice 
RPO WŁ 

2014-2020 
4,68 3,06 

Skierniewic
e 

3.4.4. 

Uzbrojenie terenów w 
miejscowości Kozenin – Gmina 
Sławno pod potrzeby inwestycji 
MŚP 

Gmina Sławno 
RPO WŁ 

2014-2020 
3,05 2,11 Sławno 3.4.4. 

Kreatywna przedsiębiorczość II Łódź Art Center 
RPO WŁ 

2014-2020 
1,98 1,68 Łódź 3.4.1. 

Nowa szansa na biznes 

Wyższa Szkoła 
Finansów i 

Informatyki im. 
Prof. Janusza 

Chechlińskiego 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,97 1,67 
Województ
wo łódzkie 

3.4.1. 

Biznes zaczyna się po 
trzydziestce! 

Centrum Edukacji i 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,45 1,23 

Powiaty 
brzeziński, 

Łódź, 
zgierski 

3.4.1. 

wdrożenie technologii 
informacyjno – 
komunikacyjnych w gminie 
Aleksandrów Łódzki 

Gmina Aleksandrów 
Łódzki 

RPO WŁ 
2014-2020 

1,32 0,88 
Aleksandró

w Łódzki 
3.4.5. 

Kurs komputerowy dla 
mieszkańców terenów wiejskich 
z województwa łódzkiego. 

„Pretender” Adrian 
Wronka 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,75 0,64 
Województ
wo łódzkie 

3.4.5. 

Nowoczesny system e-dostępu 
do oferty Muzeum Sztuki w 
Łodzi 

Muzeum Sztuki w 
Łodzi 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,68 0,32 Łódź 3.4.5. 

Rozwój e-administracji poprzez 
wdrożenie nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w urzędzie gminy Bełchatów 

Gmina Bełchatów 
RPO WŁ 

2014-2020 
0,66 0,43 Bełchatów 3.4.5. 

Wdrożenie nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych 
i organizacyjnych w Urzędzie 
Gminy Zgierz w Zgierzu 

Gmina Zgierz 
RPO WŁ 

2014-2020 
0,64 0,43 

Zgierz - 
gmina 

wiejska 
3.4.5. 

Rozwój e-usług publicznych na 
terenie powiatu kutnowskiego 
poprzez przeprowadzenie 
kompleksowej modernizacji 
i rozbudowy infrastruktury 
teleinformatycznej starostwa 
powiatowego w kutnie oraz 
digitalizacji części zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

Powiat kutnowski 
RPO WŁ 

2014-2020 
0,64 0,38 Kutno 3.4.5. 

"Kierunek przyszłość"  

Edu Force  
Spółka z o.o.  

Mundurowe Liceum 
Ogólnokształcące w 

Łodzi 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,47 0,40 Łódź 3.4.5. 

Od mechanika do 
wykwalifikowanego pracownika 

Powiat 
zduńskowolski 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,46 0,39 
Powiat 

zduńskowol
ski 

3.4.5. 
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Tabela 31: Lista 18 projektów zakończonych w 2017 roku wpisujących się w cele operacyjne Priorytetu III 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość ogółem 

[mln zł] 
Dofinansowanie 

UE [mln zł] 
Obszar 

realizacji 
Cel RSI 

Zdobywam wiedzę - zdobywam 
świat Miasto Łódź 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,46 0,39 Łódź 3.4.5. 

E-Łęczyca - nowoczesne 
technologie w usługach 
publicznych Urzędu Miejskiego 

Gmina miasto 
Łęczyca 

RPO WŁ 
2014-2020 

0,39 0,25 Łęczyca 3.4.5. 

Podniesienie kompetencji 

kluczowych uczniów oraz 

podniesienie kompetencji 

cyfrowych nauczycieli z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

im. St. Staszica w Opocznie 

Powiat opoczyński 
RPO WŁ 

2014-2020 
0,18 0,16 Opoczno 3.4.5. 

Wysoka jakość edukacji w 

Zespole Szkół w Zadzimiu. Gmina Zadzim 
RPO WŁ 

2014-2020 
0,13 0,11 Zadzim 3.4.5. 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL 
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Realizacja Planów Działań 

Projekty realizowane przez Departament ds. Przedsiębiorczości w ramach rocznych Planów 

Działań mają na ogół horyzontalny charakter, realizując działania nie tylko w obrębie różnych celów 

operacyjnych ale także w obrębie różnych priorytetów. Najczęściej dotyczą one działań miękkich i są 

współfinansowane z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zgodnie z układem 

priorytetów i celów RSI LORIS 2030 poszczególne cele operacyjne dotyczą pięciu obszarów: 

świadomości, wiedzy, komunikacji, współpracy oraz finansowania. 

Tabela 32: Układ priorytetów i celów operacyjnych dla RSI LORIS 

Źródło: Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030, str. 105  

Każde działanie opisane w projektach i zadaniach z Planów Działań zostało przypisane do 

celów operacyjnych RSI LORIS 2030. Wiele z opisywanych działań ma charakter cykliczny (np. Kongres 

Biogospodarki, Europejskie Forum Gospodarcze) i była realizowana także w latach wcześniejszych.  

Plan Działań 2017 

Dokument składa się z pięciu projektów oraz pięciu zadań realizowanych oraz 

koordynowanych przez Departament ds. Przedsiębiorczości.  

Projekt (P1): Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację 

i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie 

Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu 

komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców 

Projekt był finansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej  

II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Wartość projektu wynosiła 5 mln zł. Celem głównym 

projektu było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw zaliczanych 
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do grupy MŚP poprzez rozwój systemu informacji gospodarczej oraz organizację przedsięwzięć 

ukierunkowanych na zwiększenie rangi gospodarczej regionu. W ramach projektu realizowano 

następujące przedsięwzięcia: 

 X Europejskie Forum Gospodarcze: cykliczne wydarzenie, którego celem jest wymiana 

doświadczeń właścicieli małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw, promowanie 

innowacji w biznesie oraz integracja środowisk biznesowych, naukowych i samorządowych. 

W 2017 roku Forum odbywało się w dniach 16-17 października. Program Forum składał się z 30 

paneli oraz 2 sesji plenarnych z licznym udziałem wybitnych prelegentów. W forum udział wzięło 

ok. 3000 uczestników. Ponadto, wydarzenie uświetniła gala wręczenia nagród gospodarczych 

województwa łódzkiego (patrz opis projektu Z4 Pozostałe działania wdrażające strategię LORIS 

2030). Jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnej edycji EFG w roku 2018.  

 
 V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbył się w dniach 20-21 listopada 2017 r. w Łodzi. 

W wydarzeniu udział wzięło blisko 700 osób, w tym kilkadziesiąt z zagranicy. Kongres 

współtworzyło 19 Partnerów Merytorycznych z kraju i zagranicy. Hasło przewodnie tegorocznej 

edycji to: „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”. Możliwości, szanse 

i problemy stojące przed bioregionami to tematy, które pojawiały się podczas każdego z 21 

paneli dyskusyjnych. Najważniejszymi wydarzeniami podczas pierwszego dnia Kongresu były: 

ceremonia przyjęcia nowych członków do Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej 

oraz podpisanie listu intencyjnego o współpracy Europejskiej Platformy Technologicznej 

Budownictwa (ECTP) z województwami RP. Jednocześnie, trwają prace nad przygotowaniem 

kolejnej edycji kongresu w roku 2018. 

 
 II Lodzkie Innovation Days: trzydniowe wydarzenie, podczas którego promowano ofertę 

technologiczną MŚP i jednostek badawczo-naukowych z województwa łódzkiego przed 

uczestnikami z całego świata. Celem tego działania było pozyskanie międzynarodowych 

kontrahentów na innowacyjne produkty z regionu łódzkiego. Ponadto projekt miał na celu 

zwiększenie przepływu nowych technologii pomiędzy różnymi jednostkami zlokalizowanymi na 

terenie województwa łódzkiego. Lodzkie Innovation Days odbyło się w dniach 30.05-1.06.2017 r. 

w Łodzi i obejmowało 10 wydarzeń poświęconych następującym obszarom: startupy, innowacje, 

wirtualna rzeczywistość, podstawy programowania dla dzieci, druk 3D, design thinking, 

tworzenie modeli biznesowych. Łącznie w inicjatywie uczestniczyło blisko 800 osób. Miały także 

miejsce spotkania networkingowe, meet-upy oraz wydarzenia tematyczne skupiające 

Działanie realizuje założenia Celu  
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej 
W zakresie: Organizacja cyklicznych, międzynarodowych konferencji zachęcających do pracy, 
inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w województwie łódzkim, z położeniem 
szczególnego nacisku na promocję specjalizacji dla regionu; 
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Realizacja projektów mających na celu promocję innowacyjności regionu 

Działanie realizuje założenia Celu  
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej 
W zakresie: Organizacja cyklicznych, międzynarodowych konferencji zachęcających do pracy, 
inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w województwie łódzkim, z położeniem 
szczególnego nacisku na promocję specjalizacji dla regionu; 
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Realizacja projektów mających na celu promocję innowacyjności regionu 
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uczestników z całego świata, mające na celu sieciowanie środowisk, wymianę wiedzy oraz 

promocję oferty technologicznej przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych z regionu 

celem pozyskania międzynarodowych partnerów i kontrahentów. 

 
 Szkolenia (w roku 2017 z kontynuacją w roku 2018) dla MŚP z WŁ chcących nabyć kompetencje 

w biznesie międzynarodowym. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy MŚP z zakresu 

działalności eksportowej od momentu badania potencjalnych rynków zagranicznych poprzez 

przygotowanie oferty handlowej do momentu podpisania kontraktu handlowego i jego 

zabezpieczenia.  

 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców MŚP nt. możliwości wparcia UE dla 

przedsiębiorstw w zakresie rozwoju eksportu; zostało zorganizowane wspólnie z ŁARR, wzięło 

w nim udział 109 osób; (11.01.2017r.) 

 Szkolenie „Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa”. Wzięło w nim udział 80 osób; 

(20-21.06.2017 r.) 

 Szkolenie „Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie 

transakcji handlowych, różnice kulturowe”. Wzięło w nim udział 75 osób; (20-21.09.2017 r.) 

 Szkolenie „Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy 

unijnych na lata 2014-2020”. Wzięło w nim udział 40 osób; (19-20.10.2017 r.) 

 Szkolenie „Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie 

międzynarodowym”. Wzięło w nim udział 75 osób; (29-30.11.2017 r.) 

 
 System komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorstw (2016-2018), polegający na uruchomieniu 

7 Centrów Innowacji Biznesowej, które obsługiwane są obecnie przez 12 pracowników. Aby 

zapewnić maksymalną trwałość projektu, zatrudnieni pracownicy wybrani zostali spośród osób 

już pracujących w placówkach, które wzięły na siebie obowiązki związane z prowadzeniem 

poszczególnych CIB. W ten sposób, nawet po zakończeniu finansowania projektu, wiedza 

i doświadczenie zebrane podczas jego trwania, mają szansę pozostać w danej jednostce.  

Działalność CIB w 2017 roku obejmowała m.in.: 

o Liczne (622) spotkania indywidualne z podmiotami z regionalnej gospodarki podczas których 

badane były ich potrzeby oraz proponowane rozwiązania oferowane przez UMWŁ, ŁARR, 

ŁSSE, jednostki naukowo-badawcze. 

o Organizację spotkań informacyjnych dla firm przez doradców CIB – 15 spotkań dotyczących 

między innymi: możliwości nawiązania współpracy z Politechniką Łódzką, sukcesji w firmie, 

metody design thinking, współpracy z PUP, szkoleń z zamówień publicznych, bonów 

szkoleniowych. Wzięło w nich udział około 300 osób. 

 Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy pomiędzy Firmą Campana & Company a Politechniką 

Łódzką i Firmą Grafit Sp. z o.o. w zakresie opracowania technologii wytwarzania domów 

Działanie realizuje założenia Celu 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących specjalistycznych usług doradczo-
szkoleniowych wynikających z analizy potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Działanie realizuje założenia Celu 2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Realizacja projektów mających na celu promocję innowacyjności regionu 
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modułowych z wykorzystaniem materiałów ekologicznych (konopi budowlanych). Dodatkowo 

w projekt zaangażowany jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. 

 Wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP firm OSK Lukas i A.T. Szkolenia Opoczno 

 Wsparcie udziału w targach ANUGA FoodTec dla Firmy Braci Urbanek i Fundacji EKOOSTOJA  

 Włączenie firm rekomendowanych przez doradców biznesu w opracowywanie agendy 

badawczej  

 Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy pomiędzy firmami a instytucjami rynku pracy 

w zakresie pozyskiwania pracowników: ZPHU Matusiak, Terplast Sp. z o.o., Kowalewski Sp. 

z o.o., Inagri Sp. z o.o. 

 Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy instytucji rynku pracy z przedsiębiorcami. W ramach 

tej współpracy zostało podpisanych 7 umów – skierowań na staże pracownicze 

u następujących przedsiębiorców: Funk’n’soul, AN-ZU-GA, PPHU Martel Dorota Grela, Biuro 

rachunkowe Ewa Golan-Perdek, Biuro rachunkowe Aneta Owczarek, FPH Victor, Sebuduj 

Sebastian Świniarski.  

 Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy Zenit sp. z o.o. z ofertą WFOŚiGW w zakresie 

pożyczek na OZE 

 Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy firmy Kubatura z Lokalną Grupą Działania 

POLCENTRUM (Stryków) 

 Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy firmy Partner KC z Instytutem Włókiennictwa 

w zakresie możliwości wykonania prac badawczych z zakresu farbowania tkanin 

przemysłowych, finansowanych z Bonu na Innowacje PARP (POIR) 

 

Projekt (P2): Lodzkie4business  

Projekt był finansowany ze środków II osi priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Istotą projektu jest zwiększenie poziomu 

handlu zagranicznego przedsiębiorstw zaliczanych do MŚP poprzez rozwój systemu informacji 

gospodarczej oraz organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie rangi gospodarczej 

regionu. Całość projektu realizowana przez Departament ds. Przedsiębiorczości. Okres realizacji: 

01.08.2016 – 31.03.2019r. Elementami projektu są następujące działania: 

 System Informacji Gospodarczej (2017-2019) – polegający na uruchomieniu narzędzi wsparcia 

MŚP w zakresie podnoszenia poziomu ich innowacyjności, konkurencyjności oraz wspierających 

proces internacjonalizacji. W ramach zadania zakłada się opracowanie bazy wiedzy w zakresie 

usług i produktów dostępnych w regionie, uruchomienie systemu komunikacji z biznesem 

w postaci Live Chat oraz infolinii, stworzenie Hubu Startupowego, wspierającego 

przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Działania podjęte w 2017 r.:  

 Realizacja działań związanych z uruchamianiem Hubu Innowacji, którego zadaniem będzie 

wspieranie procesów internacjonalizacji i podnoszenie poziomu innowacyjności regionalnych 

przedsiębiorstw. Zadanie zakłada utworzenie przestrzeni co-workingowej, w której osoba 

zgłaszająca się ze swoim pomysłem będzie mogła skorzystać z porady, czy omówić swój 

projekt ze specjalistą/mentorem pełniącym na terenie Hubu dyżur. W ramach Hubu 

realizowane będą następujące działania:  

Działanie realizuje założenia Celu 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących specjalistycznych usług doradczo-
szkoleniowych wynikających z analizy potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
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• uruchomienie Rady Aniołów Biznesu; 

• uruchomienia Rady Mentorów; 

• organizacja i koordynowanie szkoleń/warsztatów; 

• organizowanie spotkań B2B; 

• Udział w międzynarodowych i krajowych targach oraz organizowanie wizyt studyjnych do 

wiodących europejskich Hubów. Działania podjęte w 2017 roku koncentrowały się na 

opracowaniu koncepcji i strategii działania, wyłoniono też koordynatora Hubu. Ponadto, 

opracowano listę mentorów oraz prelegentów, odbyły się również wyjazdy w celu 

nawiązywania relacji partnerskich do projektu m.in. z Międzynarodowymi Targami 

Poznańskimi i Fundacją Startup Poland. Uruchomienie Hubu nastąpiło w marcu 2018 roku. 

 
 Wsparcie doradcze MŚP w zakresie biogospodarki (2017-2019) – polega na uruchomieniu 

dwóch doradców zajmujących się m.in.: optymalizacją schematów działalności przedsiębiorstwa 

pod kątem biogospodarki (analiza i doradztwo w zakresie pełnego łańcucha wartości), 

zamknięciem obiegu produkcji, poszukiwaniem nowych technologii prośrodowiskowych, także 

wyszukiwaniem na arenie międzynarodowej partnerów biznesowych, w celu realizacji projektów 

(w tym również w ramach programów dedykowanych biogospodarce przez Komisję Europejską) 

Działania podjęte w 2017 roku: 

 uruchomienie procedury naborów na stanowiska doradców, 

 organizacja stażu, 

 zapewnienie stanowisk pracy dla doradców.  

 
 Biuro Wsparcia Eksportu (2017-2019) – projekt polega na wypracowaniu zintegrowanego 

mechanizmu wspierania eksportu. W ramach działania ma zostać powołany zespół konsultantów 

w zakresie eksportu, który będzie odpowiedzialny za wspieranie procesu internacjonalizacji oraz 

opieki nad inwestorami w podziale na branże lub w podziale na rynki zagraniczne. Biuro powstało 

w listopadzie 2017 roku. Dotychczasowe działania w 2017 r.: 

 opracowanie bazy nieruchomości o wartości powyżej 5 mln, 

 stworzenie bazy przedsiębiorców zajmujących się eksportem, 

 przygotowanie systemu wizualnego (logo, ulotka informacyjna, prezentacja, facebook), 

Działanie realizuje założenia Celu 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących upowszechniania wiedzy na temat 
eko-innowacji oraz bioekonomii; Organizacja konkursów na innowacyjne eko-projekty; 

Działanie realizuje założenia Celu 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących specjalistycznych usług doradczo-
szkoleniowych wynikających z analizy potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
3.3. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących podniesienia kompetencji 
pracowników administracji regionalnej i lokalnej poprzez szkolenia, wskazywanie dobrych praktyk 
o skutecznych działaniach podejmowanych przez administrację w innych regionach kraju i Europy 
na rzecz innowacji, wizyty studyjne, seminaria, umożliwiające wymianę doświadczeń i zdobycie 
wiedzy na temat dostępnych instrumentów wsparcia; 
3.3. Stworzenie systemu komunikacji oraz doradztwa 
W zakresie: Przygotowanie koncepcji działania platformy współpracy instytucji zajmujących się 
wsparciem innowacji, w tym wskazanie narzędzi i instrumentów umożliwiających wsparcie 
działania platformy współpracy instytucji zajmujących się wsparciem innowacji; 
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 nawiązanie kontaktów z Zagranicznymi Biurami oraz Wydziałami Promocji Handlu 

i Inwestycji, co skutkowało otrzymaniem wykazu największych wydarzeń targowych 

dedykowanych branżom kluczowym, 

 nawiązanie kontaktów z przedstawicielami BPCC17 podczas udziału w Polsko-Brytyjskim 

Forum Gospodarczym w Krakowie, 

 przygotowanie materiałów do Katalogu Produktów Eksportowych  

 pośrednictwo w nawiązaniu współpracy pomiędzy łódzką firmą Tricomed a hiszpańską firmą 

medyczną Surgival i białoruską Medical Enterprise Simurg podczas udziału  

w V Międzynarodowych Targach Medycznych w Warszawie, (19-21.10.2017 r.) 

 nawiązanie kontaktu z Klastrem Logistycznym oraz promowanie terenów inwestycyjnych 

w regionie łódzkim podczas udziału w Międzynarodowych Targach Logistyki i Transportu 

w Warszawie, (8-10.11.2017 r.) 

 udział w około 30 spotkaniach z przedsiębiorcami z WŁ (razem z zespołem Hubu Innowacji), 

 udział w organizacji spotkań B2B w czasie Europejskiego Forum Gospodarczego, 

 
 Promocja Projektu (2017-2019) – polega na rozpowszechnieniu marki Lodzkie4business, a także 

na kompleksowym rozpropagowaniu narzędzi wsparcia biznesu uruchomionych w ramach 

Projektu. Celem zadania jest zwiększenie świadomości biznesu w zakresie znaczenia procesu 

internacjonalizacji, jak również budowanie kultury proinnowacyjnej na terenie województwa 

łódzkiego. Ponadto w ramach zadania ma zostać wypracowany katalog produktów 

eksportowych. W 2017 roku została przeprowadzona dokumentacja przetargowa na realizację 

kampanii promocyjnej.  

 

Projekt (P3): Monitoring, ewaluacja i aktualizacja RSI LORIS 2030. 

Przedmiotem projektu jest analiza całokształtu działań realizowanych w obszarach 

określonych w RSI LORIS 2030. Stosownie do koncepcji przyjętej w Strategii, Departament ds. 

Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jest jednostką koordynującą 

prace wszelkich podmiotów, których działanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu 

realizacji projektu (w szczególności: Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Rady 

ds. Innowacji, Instytucji Otoczenia Biznesu). Wykonawcą Projektu jest Biuro Planowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego, w którego strukturze organizacyjnej mieści się Regionalne 

Obserwatorium Terytorialne, współpracujące bezpośrednio z Departamentem Przedsiębiorczości. 

Działania podjęte w 2017 roku: 

 Koordynacja prac nad opracowaniem ewaluacji „Regionalnej Strategii Innowacji dla 

Województwa Łódzkiego LORIS 2030” – Udział pracowników ROT w badaniu, współpraca 

z Wykonawcami badania w zakresie konsultacji składów osobowych na każde spotkanie 

                                                           
17

 British Polish Chamber of Commerce – Brytyjsko-Polska Izba Handlowa 

Działanie realizuje założenia Celu 2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 
W zakresie: Wspieranie projektów dotyczących doradztwa w zakresie tworzenia strategii rozwoju, 
biznes planów, możliwości ekspansji oraz finansowania tego typu sieci; 

Działanie realizuje założenia Celu 2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących animacji oraz wspierania 
nawiązywania współpracy, promowania idei tworzenia klastrów oraz sieci współpracy; 
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fokusowe i burzę mózgów, konsultacje materiałów przygotowywanych na spotkanie, 

przekazywanie materiałów z monitoringu RSI LORIS oraz innych związanych z tematyką 

badania, konsultowanie spraw organizacyjnych. Konsultacje i uwagi do projektu Raportu 

końcowego wyników badania ewaluacyjnego „Ewaluacja on-going wdrażania Regionalnej 

Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 poszerzona o ewaluację RSI 

LORIS 2030 w zakresie poprawności merytorycznej i metodologicznej dokumentu, 

określającego cele i sposób prowadzenia polityki innowacyjnej w województwie łódzkim 

(elementy ewaluacji ex-ante w zakresie zgodności z przedmiotem zamówienia)”. 

 Analiza wskaźników operacyjnych RSI LORIS w kontekście wniosków wynikających z badania 

ewaluacyjnego RSI LORIS 2030. 

 Badanie „Stworzenie narzędzi do monitorowania innowacyjności regionu łódzkiego, 

z wykorzystaniem procesu przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby aktualizacji RSI LORIS 

2030” – przeprowadzenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy, zapoznanie się z projektem 

oraz konsultacje i ostateczna akceptacja raportu metodologicznego na stworzenie narzędzi 

do monitorowania innowacyjności regionu łódzkiego, z wykorzystaniem procesu 

przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby aktualizacji RSI LORIS 2030, Korekta narzędzi 

pozyskiwania danych do badań w postaci kwestionariuszy ankiet: CATI do badania 

z przedsiębiorcami, CAPI do badania B+R, CATI do badania mieszkańców, CAWI/CATI do 

badania przedsiębiorców branż kluczowych, korekta listy jednostek B+R (260 jednostek) 

proponowanych przez wykonawcę do badania, monitorowanie postępu prac związanych 

z realizacją badań ankietowych (CATI, PAPI) przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu 

oraz konsultacje dotyczące wielkości zakładanej próby oraz zwiększenia zwrotności ankiet, 

spotkania z Wykonawcą w dniu 28.12.2017 r. dotyczącego prezentacji pierwszych wyników 

badań nt. innowacyjności regionu łódzkiego oraz problemów i zagrożeń w realizacji badania. 

 Analiza projektu RPD 2017 realizującego RSI LORIS 2030, przekazanego przez 

Dep. Przedsiębiorczości pod kątem propozycji wskaźników do jego monitorowania, 

przygotowanie propozycji pytań i tabel do RPD 2017  

 Aktualizacja wskaźników statystycznych na potrzeby monitorowania RSI LORIS. 

 Prace nad rocznym raportem z realizacji RSI LORIS 2030 zakończone opracowaniem 

dokumentu.  

 

Projekt (P4): SHOES MADE in EU: The European Shoemaker.  

Jest to projekt rozwoju przemysłu obuwniczego zrealizowany w latach 2015 - 2017w ramach 

programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, przygotowany z inicjatywy Europejskiej 

Konfederacji Przemysłu Obuwniczego, której Polska od wielu lat jest członkiem. Koordynatorem 

projektu jest Polska Izba Przemysłu Skórzanego. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego 

programu nauczania dla pracujących w sektorze obuwniczym, dopasowanego do potrzeb 

współczesnego rynku pracy. Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego 

CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe 

Projekt realizuje założenia Celu 3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami 
W zakresie: Opracowanie procesu, metod oraz harmonogramu monitorowania postępów wdrażania, 
systemu raportowania oraz wdrożenie narzędzi do zbierania informacji w tym zakresie; 
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Competence Center Pirmasens (Niemcy), Crystal Clear Soft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion 

Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy). Działania podjęte w 2017 roku: 

 spotkanie partnerów Pirmasens, Niemcy, (20-21.04.2017 r.) 

 warsztaty projektowe w São João da Madeira, Portugalia, (25.05.2017 r. i 7.06.2017 r.) 

 spotkanie uczestników projektu w Łodzi, (29.10.2017 r.) 

Projekt zakończył się w 2017 roku. Jego rezultat to platforma e-learningowa dla zawodu 

obuwnik. Zamieszczony na niej kurs składa się z 14 jednostek szkoleniowych, zawierających moduły 

odnoszące się do poszczególnych etapów produkcji obuwia. Platforma zawiera również podręcznik 

oraz wytyczne dla trenerów. Wszystkie materiały publikowane są na zasadach otwartego dostępu.  

 

Projekt (P5): Projekt w ramach programu Interreg dot. procesu przedsiębiorczego 

odkrywania (ang. Entrepreneurial Discovery Process) pn. „BEYOND EDP” 

Projekt realizowany jest w ramach celu 1.2 „Improving innovation delivery proces” Programu 

Interreg Europe. Jego realizacja planowana jest na okres pięciu lat (2016 – 2021). Głównym 

założeniem projektu pn. „BEYOND EDP” jest dostosowanie polityki (poprzez regionalne strategie 

innowacyjności) do regionalnych potrzeb i wyzwań z wykorzystaniem procesu przedsiębiorczego 

odkrywania. Cele projektu to między innymi identyfikacja i opisanie dobrych praktyk dotyczących 

funkcjonowania procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionach europejskich oraz ich analiza 

podczas zaplanowanych warsztatów, wzajemna ocena RSI oraz wizyty studyjne pomiędzy Partnerami 

Projektu. Działania te mają doprowadzić do wypracowania wspólnej koncepcji przeprowadzania 

procesu przedsiębiorczego odkrywania, zapewniającej efektywne wspieranie funkcjonowania 

regionalnego systemu innowacyjności. Działania podjęte w 2017 roku: 

 Spotkanie uczestników projektu w Valladolid, Hiszpania, (21-23.03.2017 r.) 

 Spotkanie uczestników projektu w Linköping, Szwecja, (27-28 .06.2017 r.) 

 Spotkanie uczestników projektu w Łodzi, (12-14.09.2017 r.) 

 Spotkanie uczestników projektu w Alba Julia, Rumunia, (24-25.10.2017 r.) 

Sukcesem dotychczasowych prac jest określenie wyzwań i obszarów, w których konieczne 

jest zastosowanie dobrych praktyk. Podczas następnego spotkania planowane jest przeprowadzenie 

dyskusji bazującej na przesłanych informacjach.  

Projekt realizuje założenia Celu 1.2. Budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
W zakresie: Analiza rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorców na absolwentów szkół 
zawodowych, technicznych, wyższych potrzeb przedsiębiorstw oraz możliwych obszarów 
współpracy z instytucjami edukacyjnymi w zakresie tworzenia programów edukacyjnych 
odpowiadających wymaganiom pracodawców; Przygotowanie propozycji programów kształcenia 
dla branż kluczowych / specjalizacji regionalnych przez instytucje edukacyjne, zaopiniowanych 
przez pracodawców, organizacje pozarządowe, związki doskonalenia zawodowego, izby 
przemysłowo-handlowe; 
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Zadanie (Z1): Wspieranie rozwoju potencjału innowacyjnego regionu. 

Do działań podejmowanych w 2017 roku w ramach realizacji tego zadania należą: 

• Promocja osiągnięć przedsiębiorców i instytucji z województwa łódzkiego w zakresie 

innowacyjności poprzez  

• Wsparcie 21 podmiotów poprzez dofinansowanie udziału w siedmiu wyjazdach na targi 

wystawiennicze lub misje gospodarcze. W trakcie targów UMWŁ zapewnia powierzchnię 

wystawienniczą na terenie swojego stoiska oraz pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów lub 

udostępnia swoją przestrzeń co-workingową na prowadzenie rozmów biznesowych. W 2017 

roku były to: 

• Geneva Inventions, Genewa, Szwajcaria – udział 5 firm, (29.03-2.04.2017 r.), 

• Silesia Bazaar, Katowice. W targach udział wzięło 5 firm związanych z przemysłem mody, 

(28.05.2017 r.) 

• Wrocław Fashion Meeting, Wrocław. W targach udział wzięły 4 firmy związane 

z przemysłem Mody, (16-17.09.2017 r.) 

• Stoisko na wystawie Smaki Regionów w ramach Targów Polagra Food oraz Polagra Gastro, 

Poznań. W targach udział wzięły 3 firmy zgłoszone przez WŁ, (23-26.09. 2017 r.) 

• Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017, Warszawa. W wystawie 

wzięła udział 1 firma i 3 jednostki naukowo – badawcze, (9-11.10.2017 r.) 

• Misja gospodarcza dla branży spożywczej i przetwórczej w Mińsku oraz w Witebsku 

(Białoruś). W wydarzeniu udział wzięły 2 firmy, (14-17.11.2017 r.) 

• Private Label Show, Lublin, wyjazd na targi w roli uczestnika (bez stoiska) w celu 

nawiązania kontaktów (7-8.12.2017 r.) 

• Mustache Yard Sale vol. XXVI, Warszawa. W targach udział wzięły 4 firmy związane 

z przemysłem mody, (16-17.12.2017 r.) 

 Promowanie łódzkich przedsiębiorstw na arenie krajowej poprzez rekomendacje do 

ogólnopolskich nagród np.: Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Przedsiębiorca Roku EY, 

Nagroda Polskiej Rady Biznesu Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu, Solidny partner, Laur 

Innowacyjności, Lider Polskiego Biznesu,  Sylwetki i marki polskiej gospodarki oraz lokalnych 

przedsięwzięć jak np.: Przedsiębiorcza Kobieta, Nagroda Wojewody Łódzkiego, Menedżer 

Roku. 

 Promowanie potencjału Województwa Łódzkiego podczas wydarzenia pn. Dobra Energia 

mającego miejsce w Łodzi w EC1 – Miasto Kultury w dniu 13 września 2017 roku. Dobra 

Energia to największy cykl konferencji regionalnych poświęcony poszanowaniu energii 

Projekt realizuje założenia Celu  
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących podniesienia kompetencji pracowników 
administracji regionalnej i lokalnej poprzez szkolenia, wskazywanie dobrych praktyk o skutecznych 
działaniach podejmowanych przez administrację w innych regionach kraju i Europy na rzecz innowacji, 
wizyty studyjne, seminaria, umożliwiające wymianę doświadczeń i zdobycie wiedzy na temat dostępnych 
instrumentów wsparcia; 
3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami 
W zakresie: Opracowanie procesu, metod oraz harmonogramu monitorowania postępów wdrażania, 
systemu raportowania oraz wdrożenie narzędzi do zbierania informacji w tym zakresie; 
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cieplnej i elektrycznej, odnawialnym źródłom energii i niskoemisyjnym systemom grzewczym, 

a także budownictwu o wysokiej efektywności energetycznej.  

 Promowanie potencjału Województwa Łódzkiego podczas konferencji Bioforum - to 

największe wydarzenie biotechnologiczne w Europie Środkowej, organizowane przez firmę 

Biotech Consulting. Głównym celem tej imprezy jest wspieranie rozwoju innowacyjnych 

małych i średnich firm z sektora life sciences, funkcjonujących w Europie Środkowej 

i Wschodniej (EŚW). Jest ona organizowana w ścisłej współpracy m.in. z CzechBio i Hungarian 

Biotech Association oraz Polish Biotech Association – organizacjami skupiającymi firmy 

biotechnologiczne w Czechach, na Węgrzech i w Polsce. 

 Promowanie potencjału Województwa Łódzkiego podczas konferencji TEDx (10.06.2017) – to 

lokalne, niezależnie organizowane wydarzenia skupiające ludzi niosących wartościowe idee, 

które dzięki marce TED18 (Technology, Entertainment, Design), mają szansę dotrzeć zarówno 

do lokalnej społeczności, jak i do odległych zakątków świata. Liczba uczestników 50 osób. 

 
 Promocja innowacyjnych rozwiązań jako dobrych praktyk do naśladowania, między innymi 

poprzez spotkania z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, 

uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

innymi partnerami społeczno–gospodarczymi, w tym m.in.: 

 „Sukcesja w firmie”- spotkanie zorganizowane przez Fundację Otwarte Forum. Urząd 

udostępnił bezpłatnie salę sejmikową w celu przeprowadzenia spotkania. Ponadto wsparł 

organizatora promocyjnie, objął patronat nad wydarzeniem; 

 „Perspektywy rozwoju gospodarki współdzielenia w Polsce”. Urząd udostępnił bezpłatnie salę 

sejmikową  w celu przeprowadzenia spotkania. Ponadto wsparł organizatora promocyjnie, 

objął patronat nad wydarzeniem; 

 
 Wsparcie klastrów funkcjonujących w województwie łódzkim, poprzez promocję, organizację 

spotkań i doradztwa, a w szczególności:  

 Organizacja spotkania informacyjnego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych. 

Celem spotkania było zdefiniowanie wspólnych priorytetów oraz wypracowanie 

mechanizmów do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych 

nakierowanych na opracowanie nowych technologii, podnoszenia sprawności, szeroko 

                                                           
18

 TED (Technology, Entertainment and Design – Technologia, Rozrywka i Design) – marka konferencji 
naukowych organizowanych corocznie przez amerykańską fundację non-profit Sapling Foundation. 

Projekt realizuje założenia Celu 2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących animacji oraz wspierania nawiązywania 
współpracy, promowania idei tworzenia klastrów oraz sieci współpracy; 

Działania realizują założenia Celu  
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej 
W zakresie: Uczestnictwo w targach, misjach gospodarczych organizowanych na poziomie 
krajowym oraz międzynarodowym z położeniem szczególnego nacisku na promocję specjalizacji 
kluczowych; 
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Realizacja projektów mających na celu promocję innowacyjności regionu 
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących upowszechniania wiedzy na temat 
eko-innowacji oraz bioekonomii; 
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rozumianej wytrzymałości, zwrotności oraz aerodynamiczności pojazdów lotniczych poprzez 

projektowanie oraz optymalizację konstrukcji, stosowanych podzespołów, a także 

zastosowania nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych w celu realizacji polityki 

zdefiniowanej w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Krajowych Inteligentnych 

Specjalizacjach, a także w obszarze założeń Programu Foresight Polska 2020; 

 Działania promocyjne wspierające Klaster Logistyczny: w roku 2017 przedsiębiorcy MŚP 

z regionu łódzkiego oraz klaster "LODZistics" wzięli udział w targach Transpoland 

Translogistica. Województwo Łódzkie zapewniło powierzchnię wystawienniczą oraz 

organizację stoiska na targach.  

 

 Promocja oraz propagowanie przedsiębiorczości i innowacyjności w placówkach oświatowych, 

na wszystkich etapach kształcenia poprzez: 

 Organizację 3 cykli warsztatów w ramach autorskiego programu Departamentu ds. 

Przedsiębiorczości pn. Akademia Przedsiębiorczego Ucznia (dla dzieci klas 4-6 szkół 

podstawowych). Do warsztatów zgłosiło się 14 szkół. 

• Organizację dwóch równoległych cykli zajęć (po cztery spotkania), dla różnych grup dzieci. 

W ramach prowadzonego naboru na warsztaty zarejestrowało się 45 dzieci. 

• Organizację 5 spotkań warsztatowych w szkołach podstawowych. W spotkaniach tych 

uczestniczyło ogółem około 130 uczniów. 

 Współpracę ze szkołami podstawowymi z obszarów rewitalizacji miasta Łodzi w ramach 

przygotowania autorskiego programu Departamentu ds. Przedsiębiorczości w zakresie 

nauczania przedsiębiorczości. Start projektów planowany jest wraz z początkiem roku 

szkolnego 2018/19, weźmie w nim udział 18 szkół podstawowych. 

 

 Pozyskiwanie informacji na temat oferty łódzkiego środowiska naukowego dla 

przedsiębiorstw między innymi poprzez organizację 120 spotkań indywidualnych z podmiotami 

z regionalnej gospodarki, podczas których badane były ich potrzeby oraz proponowane 

rozwiązania oferowane przez UMWŁ, ŁARR, ŁSSE, jednostki naukowo-badawcze 

Działanie realizuje założenia Celu 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 

W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących pobudzania kreatywności oraz 

przedsiębiorczości dzieci i młodzieży; 

Projekt realizuje założenia Celu  
1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji 
W zakresie: Wspieranie projektów dotyczących tworzenia i rozwoju klastrów w obszarze 
kluczowych branż / specjalizacji regionu oraz powstawania klastrów i sieci współpracy w regionie 
łódzkim, w tym promocja klastrów; 
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Realizacja projektów mających na celu promocję innowacyjności regionu. 
2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 
W zakresie: Wspieranie projektów dotyczących tworzenia klastrów oraz powstawania sieci 
współpracy w regionie np. sieci klastrów, parków naukowo-technologicznych, laboratoriów 
świadczących usługi dla przedsiębiorców. 
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 Prowadzenie działań na rzecz platformy stałej wymiany doświadczeń i komunikacji, między 

innymi poprzez: 

 Przystąpienie Województwa Łódzkiego do międzynarodowej Inicjatywy RegioTex  

W ramach inicjatywy zostaną wypracowane projekty w 4 kluczowych obszarach, które mają 

na celu wzmocnienie regionalnego potencjału innowacyjnego, ułatwienie inwestycji 

w otwartą innowacyjną infrastrukturę lub nowe technologie przez MŚP oraz ustanowienie 

skutecznej europejskiej współpracy pomiędzy podmiotami regionalnym. RegioTex to 

inicjatywa zapoczątkowana i koordynowana przez EURATEX (Europejską Organizację 

Odzieżowo-Tekstylną) oraz Textile ETP (Europejską Platformę Technologiczną dla Przyszłości 

Tekstyliów i Odzieży). Misją inicjatywy RegioTex jest zgromadzenie, skupienie interesariuszy 

z przemysłu włókienniczego, odzieżowego i przemysłów pokrewnych, dostawców usług 

edukacyjnych, technologicznych, badawczych, naukowych, jak również władzy publicznej 

i agencji, aby we wspólnym wysiłku opracować i wdrożyć strategie, które ułatwią 

i przyśpieszą odnowę przemysłową w tradycyjnych regionach produkcyjnych w całej 

Europie.  

 Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie poparcia dla kampanii „Więcej niż 

energia". Jest to ruch społeczny działający na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. 

Inicjatywa „Więcej niż energia” zrzesza ponad 140 podmiotów, w tym województwa, gminy, 

miasta, instytucje edukacyjne i badawcze oraz organizacje branżowe i pozarządowe. 

 Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Łódzką, Instytutem Elektroenergetyki 

w zakresie organizacji międzynarodowego Seminarium naukowego YEEES (Young Energy 

Economists & Engineers Seminar) w dniach 26-27.10.2017. Jest to cykliczna konferencja 

naukowa organizowana od 2006 roku na czołowych europejskich uczelniach wyższych. 

Tematyka konferencji dotyczy inżynierii i ekonomii w energetyce. Poruszane tematy to 

m.in.: przyszłość systemów elektroenergetycznych, rozwój rynków energii, OZE, 

elektromobilność, magazynowanie energii, prawodawstwo w energetyce, zarządzanie 

gospodarką paliwową, systemy wsparcia dla jednostek produkujących energię elektryczną. 

Województwo Łódzkie było Partnerem Seminarium. Organizatorem wydarzenia była 

Politechnika Łódzka. Liczba uczestników: 22 osoby. 

 Podpisanie porozumienia o współpracy ze Społeczną Akademią Nauk w zakresie 

wzajemnego promowania oferty – porozumienie procedowane jest w Biurze Prawnym. 

 Podpisanie porozumienia o współpracy z NCBiR w sprawie uruchomienia Wspólnego 

Przedsięwzięcia „Łódzkie w dobrym zdrowiu” (patrz opis Z5). 

 Organizacja spotkania dla Banku Pekao S.A dotyczącego „Raportu o Sytuacji w Mikro 

i Małych Firm” – temat specjalny „Technologie cyfrowe w mikro i małych firmach”. Siódma 

edycja raportu pokazała, że w województwie łódzkim sukcesywnie przybywa eksporterów. 

Najwięcej inwestują właściciele firm z podregionu sieradzkiego. Oni też najlepiej oceniają 

perspektywy kolejnego roku. Przedsiębiorcy z województwa bardzo dobrze oceniają 

dostępność do finansowania zewnętrznego.  

Działanie realizuje założenia Celu 2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji 
W zakresie: Przygotowanie projektów obejmujących zapotrzebowanie podmiotów na spotkania 
szkoleniowo -brokerskie w wybranych sektorach / branżach dostosowanych do profili firm 
funkcjonujących na obszarach funkcjonalnych oraz subregionalnych ośrodków wzrostu 
w poszczególnych podregionach województwa łódzkiego; 
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Zadanie (Z2): Rada ds. Innowacji. 

Stosownie do zapisów RSI LORIS 2030, Rada ds. Innowacji Województwa Łódzkiego, jest 

organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawach związanych 

z programowaniem, koordynacją, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju Województwa 

w zakresie innowacji. W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się Spotkanie Rady ds. Innowacji dotyczące 

zapoznania się z wynikami raportu z ewaluacji RSI LORIS 2030 

 

Zadanie (Z3): Projekt – Łódzkie Promuje Startupy. 

Łódzkie Promuje Startupy to projekt Samorządu Województwa Łódzkiego zainicjowany 

podczas VII Europejskiego Forum Gospodarczego 2014. Głównymi elementami projektu są budowa 

i wspieranie rozwoju ekosystemu startupowego w regionie, integracja środowiska startupowego, 

wspieranie odbywających się w województwie łódzkim różnego rodzaju spotkań skierowanych do 

gimnazjalistów, licealistów, studentów i absolwentów oraz obecnych i przyszłych przedsiębiorców 

zainteresowanych przedsiębiorczością. Dodatkowo Departament ds. Przedsiębiorczości prowadzi 

fanpage na Facebook’u pn. Łódzkie Promuje Startupy, który posiada ponad 1235 polubień. 

Na fanpage regularnie są wstawiane posty, które dot. nowości startupowych. Działania podjęte 

w 2017 roku: 

 Obsługa punktu informacyjnego podczas Targów Pracy dla Uczelni Artystycznych, 

(27.04.2017 r.) 

 Spotkanie informacyjne Info Day Roadshow Łódź współorganizowane przez Centrum 

Technologii Informatycznych, podczas którego została przedstawiona idea i mechanika 

akceleracji w oparciu o know-how Massachusetts Institute of Technology, a także obszary 

wsparcia dla startupów, (15.05.2017 r.) 

 Wykład przeprowadzony przez Pawła Tkaczyka dotyczący skutecznej promocji marki. 

(1.06.2017 r.) 

 Debata organizowana we współpracy z Politechniką Łódzką, Res Publicą i New Europe 100 - 

"Start-upy: wielka szansa dla regionu czy przereklamowany model?" (20.10.2017 r.) 

Zadanie realizuje założenia Celu 3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie 
innowacji 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących poprawy wiedzy i świadomości 
proinnowacyjnej w administracji samorządowej na poziomie regionalnym i lokalnym; 

Działanie realizuje założenia Celu  
1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji 
W zakresie: Identyfikacja projektów do realizacji w ramach współpracy międzyregionalnej oraz 
międzynarodowej podmiotów z województwa w obszarze kluczowych specjalizacji;  
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących upowszechniania wiedzy na temat 
eko-innowacji oraz bioekonomii; 
2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 
W zakresie: Wspieranie projektów dotyczących doradztwa w zakresie tworzenia strategii rozwoju, 
biznes planów, możliwości ekspansji oraz finansowania tego typu sieci; 
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji 
W zakresie: Przygotowanie i realizacja projektów skierowanych do wybranych grup odbiorców 
mających na celu prezentację najlepszych praktyk oraz wzorców odnoszących się do realizacji 
wspólnych przedsięwzięć innowacyjnych stanowiących przykłady praktycznych działań, z którymi 
wybrane grupy mogłyby się identyfikować; 



77 

 Udostępnianie informacji o wydarzeniach związanych ze wsparciem i rozwojem start up’ów 

 

Zadanie (Z 4): Pozostałe działania wdrażające strategię LORIS 2030 realizowane przez 

pracowników Departamentu ds. Przedsiębiorczości, m.in. przez koordynatorów 

poszczególnych specjalizacji wytypowanych w ramach Departamentu 

Do działań podejmowanych w ramach realizacji tego zadania należy: 

• Współpraca z innymi podmiotami, których działalność może przyczynić się do realizacji założeń 

RSI LORIS 2030 (np. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, organy administracji publicznej, 

uczelnie wyższe, przedstawiciele mediów, agencje rządowe, przedsiębiorstwa prywatne i ich 

związki, stowarzyszenia firm itp.), którą realizowano poprzez: 

• Wspólne zgłoszenie projektu do konkursu w ramach programu Gospostrateg. Projekt pod 

nazwą „3xBIO: Rozwój "biogmin", "biospołeczności" i "biorafinerii" jako szansa ucieczki 

z pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu” został opracowany przez konsorcjum 

składające się z UMWŁ (lider projektu), Uniwersytetu Łódzkiego, oraz CBI Proakademia. 

Celem głównym projektu 3XBIO jest wykorzystanie rezultatów badań społeczno-

ekonomicznych dla uzupełnienia krajowej i regionalnej polityki rozwoju biogospodarki, 

w oparciu o zestaw innowacyjnych metod i narzędzi, wypracowanych przez jednostki 

naukowe.  

• Wspólne zgłoszenie projektu do konkursu w ramach programu Gospostrateg. Projekt pod 

nazwą „Budowa rynku wewnętrznego dla żywności regionalnej wysokiej jakości” został 

opracowany przez konsorcjum składające się z UMWŁ (lider projektu), Politechniki Łódzkiej, 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polskiej Izby Produktu 

Regionalnego i Lokalnego. Celem projektu jest wykorzystanie rezultatów badań społeczno-

ekonomicznych dla budowy rynku wewnętrznego, systemu informacji gospodarczej 

i promocji żywności regionalnej wysokiej jakości oraz dziedzictwa kulinarnego 

prowadzących do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej i rozpoznawalności regionów 

łódzkiego i lubelskiego.  

 Wspólne zgłoszenie projektu do konkursu w ramach programu Gospostrateg. Projekt pod 

nazwą Wsparcie regionalnych inteligentnych specjalizacji z wykorzystaniem funduszy 

prywatnych i środków publicznych spoza regionu „RISequity” został opracowany przez 

konsorcjum składające się z UMWŁ (lider projektu), Politechniki Łódzkiej oraz  

CBI-Proakademia. Celem ogólnym projektu uzupełnienie regionalnej polityki rozwoju 

inteligentnych specjalizacji o mechanizmy przyczyniające się do zwiększenia efektywności 

ekosystemów innowacji, w tym w szczególności intensywności współpracy nauki i 

gospodarki.  

 Wspólne zgłoszenie projektu do konkursu w ramach programu Gospostrateg. Projekt pod 

nazwą „Profesjonalizacja systemu wsparcia przedsiębiorczości, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaawansowanych form internacjonalizacji i innowacyjności” został 

Zadanie realizuje założenia Celu 2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących kompleksowego wsparcia 
innowacyjnych pomysłów od momentu powstania pomysłu do jego wdrożenia, wraz z niezbędnym 
doradztwem i szkoleniami na poszczególnych etapach procesu, w tym wsparcia prawno-doradczego 
dla przedsiębiorstw akademickich; Wspieranie programów i projektów dotyczących tworzenia 
systemów grantów na najciekawsze badania, mające na celu uruchomienie działalności 
gospodarczej. 
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opracowany przez konsorcjum składające się z UMWŁ (lider projektu), Politechniki Łódzkiej 

oraz Uniwersytetu Łódzkiego.  

 Przystąpienie Województwa Łódzkiego do udziału w projekcie pn. „Be inspired and open – 

Bioeconomy information and opinion forming (BIO BIO)”, w ramach Programu Horyzont 

2020. Projekt został przygotowany przez konsorcjum partnerów: BIOCOM AG (Niemcy), 

ECSITE (Belgia), PRACSIS SPRL (Belgia), Ecologic Institute (Niemcy), Vizatta Ltd (Wielka 

Brytania), oraz Województwo Łódzkie. Projekt BIO BIO ma przyczynić się do przełomu 

w świadomości ogółu społeczeństwa europejskiego na temat biogospodarki. Działania 

promocyjno-informacyjne w zakresie wpływu ekonomicznego, środowiskowego 

i społecznego na rozwój biogospodarki realizowane będą w całej Europie na poziomie 

lokalnym i regionalnym. Głównym założeniem planowanych działań jest zdobycie wiedzy 

uczestników projektu, analiza, ocena i interakcja celem jak najlepszego dostosowania 

strategii komunikacyjnej promocji biogospodarki wśród mieszkańców UE.  

 Zgłoszenie się Województwa do udziału w pilotażowym projekcie Unii Europejskiej dla 

projektów innowacyjnych „Pobudzanie międzyregionalnej współpracy w zakresie 

innowacji”. W ramach projektu zawiązanych zostało 8 międzyregionalnych partnerstw na 

rzecz inwestycji w innowacje w obszarach inteligentnych specjalizacji. Województwo 

Łódzkie aplikowało w obszarze tematycznym dot. Biogospodarki. Koordynatorem projektu 

jest Tematyczna platforma inteligentnej specjalizacji dla modernizacji przemysłowej. 

Liderem projektu jest region Flandria (Belgia). Pozostali Partnerzy projektu to region 

Wallonia (Belgia), region Lower-Austria (Austria), region North Rhine-Westphalia (Niemcy), 

region Emilia-Romagna (Włochy), region Navarra (Hiszpania), region Noord-Brabant 

(Holandia), region Helsinki-Uusimaa (Finlandia).  Projekt będzie realizowany od stycznia 

2018 roku do końca I kwartału 2019 roku. 

 Współpraca z bioregionami w ramach Platformy Bioregionów. W listopadzie 2017 roku, 

podczas Kongresu Biogospodarki odbyła się ceremonia przyjęcia nowych członków do 

Forum Bioregionów Europy Centralnej i Wschodniej o Samorząd Województwa Csongrad, 

oraz województwa: Lubuskie, Świętokrzyskie, Opolskie. 

 Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Europejską Platformą Technologiczną Budownictwa 

(ECTP), a województwami: Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Opolskie, Pomorskie, 

Małopolskie. Umożliwi to uczestniczenie w działaniach prowadzonych w ramach platformy 

oraz wymianę doświadczeń. Celem działania Platformy jest długoterminowe zapewnianie 

na obszarze całej Europy wysokiej jakości zrównoważonego środowiska zurbanizowanego, 

przy jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. Ma to nastąpić dzięki napędzaniu 

innowacji, kierunkowanie, integrację i promowanie wyników badań, a także wspieranie 

współpracy i odpowiedniej mobilizacji wiedzy eksperckiej w sektorze Środowiska 

Zurbanizowanego. 

 Udział w pracach grupy roboczej ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym – grupa powołana 

przez Ministerstwo Rozwoju. 

 Zainicjowanie działań w ramach projektu Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie BIO-FOOD. 

 Wspólne zgłoszenie projektu „TEXTIN” do konkursu w ramach programu Interreg Europe. 

Celem projektu TEXTIN jest wsparcie umiędzynarodowienia MŚP z sektora przemysłu 

włókiennictwa i mody. Informacja o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu 

zostanie ogłoszona do końca marca 2018 r. 
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 Raportowanie właściwym instytucjom stanu realizacji RSI LORIS 2030 i przedstawianie 

planowanych działań w celu wdrażania postanowień Strategii. 

  

• Polepszanie warunków dla potencjalnych inwestycji zagranicznych, co realizowano poprzez: 

 Działalność Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – komórka Departamentu 

ds. Przedsiębiorczości, której zadaniem jest stymulowanie wzrostu aktywności 

przedsiębiorstw z terenu województwa na rynkach zagranicznych oraz zwiększenie poziomu 

inwestycji zagranicznych w regionie poprzez ułatwienie dostępu do informacji. Działalność 

RCOIE to przede wszystkim: 

 Przedstawianie ofert współpracy i terenów inwestycyjnych 

 Audyty inwestycyjne 

 Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów i pomoc doraźna w problemach z inwestycją 

 Organizacja seminarium „Rynek amerykański: perspektywy i możliwości handlowe dla 

polskich przedsiębiorców” w którym udział wzięło 77 uczestników (28.03.2017 r.) 

 
• Opracowanie analizy potencjału biogospodarki w województwie łódzkim jako „klamry” 

spinającej wszystkie inteligentne specjalizacje województwa łódzkiego. W związku ze 

stanowiskiem Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

transformacji Województwa Łódzkiego w Bioregion RP, Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego przygotuje ekspertyzę dotyczącą biogospodarki, która będzie obejmowała swym 

zakresem analizę potencjału województwa łódzkiego pod kątem biogospodarki, w tym 

uwzględnienie endogenicznych potencjałów regionu i potencjalnie najbardziej efektywnych 

obszarów wsparcia oraz identyfikację biotechnologii, które mogą stanowić źródło przewag 

konkurencyjnych regionu. W roku 2017 toczyły się prace związane z opracowaniem SOPZ oraz 

wyłonieniem Wykonawcy przedmiotowej ekspertyzy. Planowany termin wykonania ekspertyzy 

to III kwartał 2018 roku. 

 

Projekt realizuje założenia Celu  
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących upowszechniania wiedzy na temat 
eko-innowacji oraz bioekonomii; 

Działanie realizuje założenia Celu 2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 
W zakresie: Wspieranie projektów dotyczących doradztwa w zakresie tworzenia strategii rozwoju, 
biznes planów, możliwości ekspansji oraz finansowania tego typu sieci; 

Działanie realizuje założenia Celu  
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Promocja eko–innowacyjności - Wspieranie programów i projektów dotyczących 
promocji, szkoleń i doradztwa w  obszarze, w tym przeprowadzenie audytów ekologicznych w MSP 
oraz bonów na doradztwo; Wspieranie programów i projektów dotyczących upowszechniania 
wiedzy na temat eko-innowacji oraz bioekonomii; 
2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 
W zakresie: Wspieranie projektów dotyczących doradztwa w zakresie tworzenia strategii rozwoju, 
biznes planów, możliwości ekspansji oraz finansowania tego typu sieci; 
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących poprawy wiedzy i świadomości 
proinnowacyjnej w administracji samorządowej na poziomie regionalnym i lokalnym; 
 
 



80 

• Organizacja konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „MOCNI W BIZNESIE” - 

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego ma charakter regionalny i stanowi wyróżnienie 

dla przedsiębiorców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne 

projekty oraz cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą. Nagroda 

przyznawana jest od 2004 roku, w latach 2010 – 2016 była wręcza wspólnie przez Marszałka 

Województwa Łódzkiego oraz Wojewodę Łódzkiego. W roku 2017 nagroda została przyznana  

w 6 kategoriach konkursowych. Laureatami oraz nominowanymi zostali: 

Kategoria: Start-up: 

• Tap to Speak Sp. z o.o.- LAUREAT 

• Terra Hexen Sp. z o.o.- Nominowany 

• SPERHOT Sp. z o.o.- Nominowany 

Kategoria: Innowacyjny produkt łódzkiego - Nagroda Publiczności – ponad 2500 głosów 

internatów: 

• P.P.H.U. "CORIN" B. i M. Hanczka Sp. J. BIUSTONOSZ IDEALNY – VIRGINIA 17871- na 

laureata oddano 690 głosów 

Kategoria: Dynamika eksportu: 

• Fasada System S.C.- LAUREAT 

• Starmeat Katowicz, Ignatowicz Sp. J.- Nominowany 

• Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA sp. z o.o.- Nominowany 

Kategoria: Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Łódzkiego: 

• Agrecol Sp. z o.o. - LAUREAT 

Kategoria: Aktywny Przedsiębiorca 

• BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. - LAUREAT 

• Tłokiński Spółka Jawna- Nominowany 

• SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. - Nominowany 

Kategoria: Unijny projekt z potencjałem: 

• Zakład Mechaniki Maszyn BUKPOL Łagodziński Sp. j. -  LAUREAT  

Tytuł projektu: Nowoczesna technologia tłumienia drgań głowicy wiercącej 

• Leovac Michał Czechowicz - Nominowany  

Tytuł projektu: Innowacyjne rozwiązania w INSTALACJI CENTRALNEGO ODKURZANIA 

• BOWI-STYL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Nominowany  

Tytuł projektu: Unikalna technologia wytwarzania szesnastokolorowych dzianin 

żakardowych, 

 
• Organizacja III Forum Inwestorów i Eksporterów (29.11.2017 r.), w którym wzięło udział 

469 osób. Tematem wiodącym tegorocznej edycji była wymiana handlowa i możliwości 

inwestycyjne w krajach Ameryki Łacińskiej (ze szczególnym uwzględnieniem: Argentyny, Brazylii, 

Chile, Kolumbii, Kostaryki, Meksyku i Peru). Zagadnienia te omówił m.in.: Pan Javier Sanchez, 

ekspert ds. Ameryki Łacińskiej w European and Latin American Business Services (Fundacji 

Komisji Europejskiej) oraz przedstawiciel MSZ, Pan Daniel Piekarski. Przybliżono także stan 

obecny oraz uwarunkowania wzajemnych stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Kanadą 

oraz Meksykiem. Swoimi doświadczeniami we współpracy gospodarczej z krajami Ameryki 

Projekt realizuje założenia Celu 2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Przygotowanie założeń i wskazanie głównych konkursów, które powinny zostać 
zorganizowane i skoordynowane na poziomie regionu; 
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Łacińskiej podzielili się także przedsiębiorcy-eksporterzy do wybranych krajów tamtego obszaru 

świata.  

 
 Organizacja Konkursu Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego - pilotażowy projekt 

Województwa Łódzkiego, którego głównym celem jest wyróżnienie gmin wdrażających 

z sukcesem strategię gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zrównoważonych i harmonijnie 

wspierających środowisko naturalne, wspierających rozwój lokalnego przemysłu 

wykorzystującego zasoby biomasy, a także stanowiących wzór dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie zrównoważonej gospodarki. Celem przedsięwzięcia jest także 

umacnianie i budowanie pozytywnego wizerunku gmin, pokazanie ich zaangażowania 

w tworzenie pozytywnych warunków rozwoju i życia mieszkańców oraz dbałości o środowisko. 

Laureatami zostali: 

1. Kategoria gmina wiejska - Rząśnia 

2. Kategoria gmina miejsko-wiejska - Rzgów 

Gminy wyróżnione - Rzeczyca, Galewice, Bełchatów, Osjaków, Krośniewice 

 

Zadanie (Z 5): Ustanowienie projektu Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju. 

Województwo Łódzkie wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju opracowało wspólną 

inicjatywę wspierającą prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorców oraz jednostek naukowo-

badawczych regionu łódzkiego. Celem przedsięwzięcia jest ukierunkowanie aktywności dotyczących 

realizacji prac B+R nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba wynika z negatywnej 

sytuacji demograficzno-zdrowotnej mieszkańców regionu. Wstępnie zarysowane obszary, których 

dotyczyć będą prace badawczo-rozwojowe to: innowacyjne leki, nowoczesne terapie i urządzenia 

medyczne, innowacyjne metody diagnostyki, profilaktyka oraz innowacje społeczne w obszarze 

zdrowia oraz efektywna organizacja systemu ochrony zdrowia. Działania podjęte w 2017 roku: 

 Opracowanie koncepcji Wspólnego Przedsięwzięcia,  

 podpisanie porozumienia między NCBiR a WŁ  

 przeprowadzenie procesu opracowania szczegółowej Agendy Badawczej dla WP, 

 20 spotkań indywidualnych z podmiotami z regionalnej gospodarki, podczas których badane 

były ich potrzeby oraz proponowane rozwiązania oferowane przez UMWŁ, ŁARR, ŁSSE, 

jednostki naukowo-badawcze, 

Projekt realizuje założenia Celu  
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Promocja eko–innowacyjności - Wspieranie programów i projektów dotyczących 
promocji, szkoleń i doradztwa w  obszarze, w tym przeprowadzenie audytów ekologicznych w MSP 
oraz bonów na doradztwo. 

Działanie realizuje założenia Celu 1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej 
W zakresie: Organizacja cyklicznych, międzynarodowych konferencji zachęcających do pracy, 
inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w województwie łódzkim, z położeniem 
szczególnego nacisku na promocję specjalizacji dla regionu  
2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji 
W zakresie: Przygotowanie projektów mających na celu wsparcie działania platform 
specjalistycznych obejmujących organizację cyklicznych, tematycznych spotkań oraz wymianę 
doświadczeń w oparciu o zbudowany system instytucji otoczenia biznesu. 
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 powołanie Komitetu Sterującego oraz przygotowanie konkursów z POIR oraz RPO WŁ, które 

zaplanowano na I kwartał 2018 r.  

 

Działania innych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego 

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej 

Do działań Departamentu wpisujących się w zakres Priorytetu I Specjalizacja regionalna, 

przypisano przedsięwzięcia związane między innymi z promocją rolnictwa Województwa Łódzkiego: 

 Promowanie potencjału Województwa Łódzkiego podczas targów rolno-spożywczych Slow 

Food Stuttgart, (8.02.2017 r.) 

 Promocja regionu podczas Expo Astana, organizacja stoiska województwa w ramach 

pawilonu polskiego, (24-26.10.2017 r.) 

 Promowanie potencjału Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w misjach 

gospodarczych:  

 7 wydarzeń w kierunkach Niemcy i Chiny  

 3 wydarzeń w kierunkach Białoruś i Łotwa  

 
 

Do działań Departamentu wpisujących się w zakres Priorytetu II Rozwój potencjału 

innowacyjnego regionu, przypisano przedsięwzięcia związane miedzy innymi z podnoszeniem 

świadomości i promocją wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości oraz organizacją eko-

projektów: 

 Organizacja Festiwalu Myślenia Projektowego. Program festiwalu zawierał wydarzenia 

zarówno dla studentów, mieszkańców, jak i przedsiębiorców z regionu łódzkiego, podczas 

których zainteresowani mogli zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu Design 

thinking. (22-24.11.2017 r.) 

 Promocja trendów oraz osiągnięć w zakresie myślenia projektowego w województwie 

łódzkim poprzez fanpage na Facebooku „Łódzkie promuje desing thinking”. W 2017 roku 

liczba obserwujących stronę doszła do 3500 osób. Celem strony było przybliżanie marki 

mieszkańcom regionu oraz promocja jej założeń wśród środowisk branżowych w całej Polsce.  

Działanie realizuje założenia Celu 1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej 
W zakresie: Uczestnictwo w targach, misjach gospodarczych organizowanych na poziomie 
krajowym oraz międzynarodowym z położeniem szczególnego nacisku na promocję specjalizacji 
kluczowych; 

Projekt realizuje założenia Celu 1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów 
specjalizacji 
W zakresie: Przygotowanie i realizacja projektów mających na celu poprawę oferty 
wyspecjalizowanych usług w zakresie transferu technologii w oparciu o zidentyfikowane potrzeby 
przedsiębiorstw. 
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 Organizacja oraz przeprowadzenie konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na 

najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe 

tematycznie związane z województwem łódzkim. Do XVIII edycji Konkursu zostało 

zgłoszonych 57 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy 

doktorskie oraz 5 prac magisterskich. Najwięcej prac, wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego 

(27), Politechniki Łódzkiej (16), oraz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (7). W konkursie 

startowały również prace z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi, 

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie. Nagrodzone prace tematycznie związane z województwem łódzkim promują 

region, a wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego 

oraz kulturalnego regionu. 

 
Do działań Departamentu wpisujących się w zakres Priorytetu III Zarządzanie innowacjami 

w regionie, przypisano przedsięwzięcia związane miedzy innymi z budową świadomości oraz ram 

systemu pobudzania współpracy w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji 

 Opracowanie dokumentu pn. „Strategia działań w Internecie, ze szczególnym 

uwzględnieniem kanałów social media marki Łódzkie Promuje na lata 2018 – 2023”, 

stanowiącego spójną koncepcyjnie część „Programu kreacji i promocji marki województwa 

łódzkiego wraz z planem wdrożenia w latach 2018-2023” 

 Prowadzenie skutecznej komunikacji w Internecie z mieszkańcami regionu z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych (łączny zasięg przekroczył 15 mln odbiorców), a w szczególności: 

 profil Promuje Łódzkie na Facebooku:  

https://www.facebook.com/wojewodztwo.lodzkie/ - aktualna liczba fanów - 53 755 

 profil Promuje Łódzkie na Instagramie: 

https://www.instagram.com/promujelodzkie/?hl=pl - aktualna liczba fanów - 6203 

 profil Promuje Łódzkie na Twitterze: https://twitter.com/lodzkiePL?lang=pl – z łączną 

liczbą tweedów w 2017 roku – 1569 – co daje 4,29 postów dziennie; zasięg – 1 998 000 

odbiorców, co daje 5 474 odbiorców dziennie,  

 kanał Promuje Łódzkie na YouTube:  

Działanie realizuje założenia Celu  
2.1 Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie Promocja innowacyjności regionu 
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących pobudzania kreatywności oraz 
przedsiębiorczości dzieci i młodzieży; 

Działanie realizuje założenia Celu  
2.1 Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie Przygotowanie i realizacja projektów dotyczących budowy proinnowacyjnej kultury 
organizacyjnej MSP, w tym zarządzania strategicznego oraz planowania rozwoju opartego 
o innowacje oraz zachęcanie firm do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT. 
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących pobudzania kreatywności oraz 
przedsiębiorczości dzieci i młodzieży; 
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https://www.youtube.com/channel/UCz1YaR1ytHe9orBxgwFrwRA - aktualna liczba 

subskrybentów: 630 

 strony internetowe m.in.: www.lodzkie.pl oraz www.promujelodzkie.pl.  

 

Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli 

Do działań Departamentu wpisujących się w zakres Priorytetu I Specjalizacja regionalna, 

przypisano przedsięwzięcia związane między innymi z budową świadomości w zakresie specjalizacji 

regionalnej: 

 Projekt Łódzkie w Brukseli promuje łódzki biznes (RPO WŁ) 

Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez 

budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich oraz stworzenie 

w Brukseli przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż 

i dziedzin. W ramach projektu utworzono Punkt Wsparcia Inwestora, którego działalność ma 

na celu wypracowanie zintegrowanej oferty inwestycyjnej województwa oraz promocji 

gospodarczej województwa łódzkiego na obszarze krajów Beneluksu. Działania podjęte 

w 2017 roku: 

 Organizacja stoiska województwa łódzkiego podczas Międzynarodowych Targów 

Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz – Batibouw (16-26.02.2017 r.) 

Wydarzeniem towarzyszącym targom było zorganizowane w Lodzkie House Forum 

Polskich Przedsiębiorców w Belgii dla branży budowlanej, podczas którego prezentowały 

się podmioty z regionu. 

 Wizyta studyjna do Brukseli i Luksemburga dla firm z branży IT z regionu Łódzkiego. 

W ramach wydarzenia została podjęta współpraca z Wydziałem Promocji Handlu 

i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Brukseli (9-11.05.2017 r) 

 
  

Projekt realizuje założenia Celu  
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej 
W zakresie: Uczestnictwo w targach, misjach gospodarczych organizowanych na poziomie krajowym oraz 
międzynarodowym z położeniem szczególnego nacisku na promocję specjalizacji kluczowych; 
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Realizacja projektów mających na celu promocję innowacyjności regionu. 

Działania realizują założenia Celu  
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji 
W zakresie: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych obejmujących: kampanie telewizyjne, 
radiowe, internetowe, prasowe skierowane do wybranych grup docelowych w zakresie budowania 
świadomości oraz kreowania postaw proinnowacyjnych; 
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy 
W zakresie: Wsparcie programów i projektów dotyczących promocji oraz poszerzania wachlarza e-
usług oraz zwiększania ich dostępności; 
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 Projekt SME-ORGANICS: Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony 

rozwój w sektorze produkcji ekologicznej 

Projekt rozpoczął się w 2016 roku i początkowo był realizowany w ramach Planu Działań RSI 

2016 LORIS 2030, jako efekt współpracy Departamentu Przedsiębiorczości oraz Regionalnego 

Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Obecnie jest kontynuowany głównie siłami RBWŁ. 

Projekt jest finansowany ze środków Interreg Europe w ramach celu Ekologiczne MŚP. 

Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę 

konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze ekologicznym uczestniczących 

regionów. W 2017 roku odbyły się wizyty studyjne do Apulii (Włochy), Lombardio (Włochy), 

Ostrobotni Południowej (Finlandia), Akwitania (Francja), Transylwanii (Rumunia) celem 

uczenia i dzielenia się doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk na rzecz rozwoju sektora 

ekologicznego na poziomie regionalnym w kontekście możliwości zaimplementowania ich na 

rodzimym gruncie. W rejonie łódzkim na bieżąco odbywały się spotkania grupy interesariuszy 

regionalnych (w dniach: 10.01.2017, 27.02.2017, 22.03.2017, 15.05.2017, 15.09.2017, 

31.10.2017), które miały na celu integrację środowiska z branży rolno-spożywczej, a także 

opracowanie dokumentów projektowych, które będą zawierały wnioski dotyczące 

największych wyzwań oraz potrzeb regionu w kontekście rolnictwa ekologicznego. Podczas 

spotkań odbywających się w roku 2017 opracowano dokumenty projektowe tj.: Regionalną 

Diagnozę Województwa Łódzkiego sektora żywności ekologicznej oraz Regionalny Plan 

Działań Województwa Łódzkiego, który zawiera konkretne rozwiązania dla wskazanych 

w Regionalnej Diagnozie problemów z dostosowanym finansowaniem oraz odpowiednim 

doborem instrumentów politycznych. Dnia 4 grudnia 2017 r. we współpracy z partnerami 

(ŁODR, IRWŁ, Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa”) odbyła się  konferencja pt.: Czas na 

ekologię! (liczba osób uczestniczących: ponad 100). Celem konferencji było zaprezentowanie 

rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej 

znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją 

produktów ekologicznych. Zorganizowano również wizytę studyjną w regionie łódzkim, która 

miała miejsce w dniach 27-28.02.2018 r. 

 
Do działań Departamentu wpisujących się w zakres Priorytetu II Rozwój potencjału 

innowacyjnego regionu, przypisano przedsięwzięcia związane miedzy innymi z promocją 

innowacyjności regionu oraz upowszechnianiem wiedzy na temat eko-innowacji i bioekonomii: 

 Projekt „Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty 

eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu” 

Celem głównym projektu realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim w ramach 

RPO WŁ 2014-2020 jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego 

poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich. Z uwagi 

na zmiany organizacyjne, jakie zaszły w jednostce partnerskiej oraz związaną z tym 

Projekt realizuje założenia Celu  
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej 
W zakresie: Prowadzenie szkoleń oraz spotkań, akcji promocyjnych mających na celu wskazanie 
możliwości integracji i realizacji wspólnych projektów podmiotom funkcjonującym w obszarach 
branż kluczowych dla rozwoju województwa 
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących promocji, szkoleń i doradztwa w  
obszarze, w tym przeprowadzenie audytów ekologicznych w MSP oraz bonów na doradztwo. 
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konieczność wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie i podpisania nowej umowy 

partnerstwa przesunięciu uległa data rozpoczęcia realizacji projektu. Projekt rozpoczął się 

z początkiem roku 2018. 

 
 Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli - Dyskutowano o polityce spójności UE 

(obecnej i przyszłej) i o innowacyjnych pomysłach dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

Radni wzięli udział m.in. w Gali „Polak roku”, a także w spotkaniu w siedzibie Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Belgii. W tym roku w ramach EWRC Województwo Łódzkie razem 

z partnerami: miastem Maribor, regionem Vysočina, regionem Małopolska, regionem 

Extremadura oraz regionem Alentejo organizowało seminarium: „Rola Regionów i Biznesu we 

wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym”.  

 

 Budowanie potencjału i zaangażowania regionalnych podmiotów w działania na rzecz 

gospodarki cyrkularnej  

 Organizacja seminarium „Rola Regionów i Biznesu we wspieraniu gospodarki o obiegu 

zamkniętym” podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli (wrzesień 

2017), 

 

 Działania związane promocją oraz lobbingiem na rzecz regionu łódzkiego poprzez m.in. 

udział przedstawicieli władz Województwa Łódzkiego w spotkaniach Komitetu Regionów 

lub innych wydarzeń organizowanych w Brukseli  

 Konferencja ENVE „Przegląd prawodawstwa dotyczącego odpadów – regiony i miasta 

na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym” Bruksela, (31.01.2017 r.)  

Spotkanie poświęcone było działaniom w wymiarze lokalnym i regionalnym na rzecz 

gospodarki cyrkularnej. Podczas Konferencji podkreślono, że w Województwie Łódzkim 

angażowane są regionalne środki pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej dla rozwoju 

gospodarki cyrkularnej w ramach oszczędności energii i przetwórstwa energetycznego. 

 Seminarium tematyczne Platformy Wymiany Wiedzy (KEP) „Innowacyjne rozwiązania 

energetyczne dla europejskich regionów i miast” Bruksela, (24.03.2017r.) 

Podczas Seminarium mówiono o innowacjach w energetyce na przykładzie 

województwa łódzkiego.  

 Konferencja ENVE „Strategie dotyczące czystych energii na rzecz ekologizacji 

miejscowości, miast i regionów: unia energetyczna oraz zrównoważony rozwój 

lokalny/regionalny” Tallinn, (3.07.2017 r.) 

Spotkanie zorganizowane z okazji prezydencji Estonii w Radzie, poświęcone było dyskusji 

przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych nad rozwiązaniami prawnymi oraz 

Działania realizują założenia Celu 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących upowszechniania wiedzy na temat 
eko-innowacji oraz bioekonomii; 

Działanie realizuje założenia Celu 2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Realizacja projektów mających na celu promocję innowacyjności regionu. 

Projekt realizuje założenia Celu 2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Realizacja projektów mających na celu promocję innowacyjności regionu. 
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instrumentami w zakresie Unii Energetycznej i Porozumień Paryskich (COP2119). Podczas 

konferencji, uczestnicy dzielili się także dobrymi praktykami w zakresie zrównoważonych 

źródeł energii oraz wypracowywali rekomendacjami dla Komisji do pakietu „Czysta 

energia dla wszystkich Europejczyków”.  

 Konferencja Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 

23) Bonn, (11-13.11.2017 r.) 

spotkanie delegacji przedstawicieli władz centralnych i regionalnych z całego świata 

poświęcone kontynuacji opracowania ogólnych zasad rozwijających postanowienia 

szczytu klimatycznego z Paryża (COP21). Podczas szczytu przedstawiciele miast 

i regionów zobowiązali się, że ich działania w zakresie walki ze zmianą klimatu będą 

bardziej ambitne, aktywne, kompleksowe, spójne, nastawione na współpracę 

i przejrzyste. 

 Wizyta ekspercka Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów w Województw Łódzkim  

(6-7.07.2017 r.)  

Województwo Łódzkie było gospodarzem wizyty eksperckiej w temacie Innowacyjnych 

rozwiązań energetycznych, zorganizowanej w ramach działalności Platformy Wymiany 

Wiedzy (Knowledge Exchange Platform - KEP). Dyskutowano między innymi na temat 

metod ograniczania smogu na terenie regionu łódzkiego.  

 
 Brussels Design September / EU Design Days 2017 Bruksela, (19-20.09.2017r.) 

Promowanie potencjału województwa w obszarze designu oraz umożliwienie 

przedsiębiorcom z branży projektowej z regionu łódzkiego nawiązania kontaktów 

biznesowych służących rozwojowi działalności w oparciu o zachodnie rynki zbytu 

podczas uczestnictwa w targach. RBWŁ zaangażowało się w inicjatywę we współpracy 

z Wydziałem Promocji i Współpracy Zagranicznej UMWŁ, a przypadek zaproponowany 

przez region łódzki był tematem jednej z sesji panelowych: „Odbudowa tożsamości 

regionalnej”.  

 
Do działań Departamentu wpisujących się w zakres Priorytetu III Zarządzanie innowacjami 

w regionie, przypisano przedsięwzięcia związane miedzy innymi z działaniami mającymi na celu 

rozpowszechnienie informacji o możliwości uzyskania wsparcia oraz poszerzanie wachlarza e-usług 

i zwiększanie ich dostępności: 

 Projekt SCREEN - Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkulacyjnej 

Celem projektu jest zbadanie możliwych połączeń i komplementarności pomiędzy różnymi 

sektorami gospodarki cyrkulacyjnej w regionach europejskich, identyfikacja możliwych 

                                                           
19

 Conference of the Parties - https://en.wikipedia.org/wiki/Conference_of_the_parties 

Działanie realizuje założenia Celu  
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Realizacja projektów mających na celu promocję innowacyjności regionu. 
2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych 
W zakresie: Wspieranie projektów dotyczących doradztwa w zakresie tworzenia strategii rozwoju, 
biznes planów, możliwości ekspansji oraz finansowania tego typu sieci; 

Działania realizują założenia Celu 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących upowszechniania wiedzy na temat 
eko-innowacji oraz bioekonomii; 
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synergii między nimi, a następnie ustanowienie nowych ram dla optymalnego wykorzystania 

regionalnych funduszy unijnych. Działania w ramach SCREEN będą także wykorzystywać 

rozwijające się gałęzie przemysłu, aby zachęcić regiony słabiej rozwinięte do wspierania 

nowopowstających innowacyjnych podmiotów działających w sektorze gospodarki 

cyrkulacyjnej, tworząc przy okazji nowe łańcuchy wartości i umożliwiając ich ekspansję na 

rynki międzynarodowe. Projekt jest finansowany ze środków programu Horyzont2020. 

Działania podjęte w 2017 roku: 

 Pierwsze spotkanie projektowe w Rzymie (16-17.03.2017 r.) - poświęcone omówieniu ról 

poszczególnych partnerów oraz zakresu działań planowanych do wdrożenia w projekcie.  

 Dwa spotkania Policy Lab (Laboratorium Polityki) w Brukseli (w maju i październiku). 

 Dwa warsztaty międzynarodowe (w Mediolanie w czerwcu i w Londynie w listopadzie) 

 Warsztaty regionalne w ramach projektu (wrzesień) oraz warsztaty Łódzka Gospodarka 

Cyrkularna Wyzwania i Możliwości (grudzień). W warsztatach udział wzięli 

przedstawiciele środowiska naukowego, reprezentanci biznesu (z branży recyklingu), 

samorządowcy i trzeci sektor m.in. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja dla 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

 

 Tworzenie w regionie potencjału oraz umiejętności definiowania potrzeb udziału 

w projektach międzynarodowych 

 Współpraca przy tworzeniu 19 partnerskich projektów międzynarodowych z podmiotami 

z województwa łódzkiego, 

 Organizacja 5 wizyt studyjnych w Brukseli dla kadry zarządzającej i pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

 Szkolenie „Budowanie partnerstw w projektach międzynarodowych. Wypełnianie 

wniosków aplikacyjnych na przykładzie Interreg Europa Środkowa” - w ramach projektu 

Łódzkie Service Jam. Zespół Regionalnego Biura przeprowadził 3 szkolenia dla 

pracowników administracji w gminach Gomunice, Konstantynów Łódzki i Opoczno. 

Celem szkolenia było poznanie możliwości nawiązywania partnerstw projektowych 

służących realizacji projektów międzynarodowych oraz poznanie technik opracowywania 

wniosków o dofinansowanie  w ramach programów wspólnotowych.  

 

Działanie realizuje założenia Celu 3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami 
W zakresie: Przygotowanie założeń i wdrożenie systemu wewnętrznych szkoleń wśród instytucji 
uczestniczących w systemie wdrażania RSI LORIS 2030; Przygotowanie i realizacja projektów oraz 
programów mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników podmiotów 
odpowiedzialnych za wdrażanie RSI LORIS 2030. 

Projekt realizuje założenia Celu  
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 
W zakresie: Wspieranie programów i projektów dotyczących upowszechniania wiedzy na temat 
eko-innowacji oraz bioekonomii; 
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy 
W zakresie: Wsparcie działań promocyjnych mających na celu rozpowszechnienie informacji 
o możliwości uzyskania wsparcia na potrzeby uruchomiania i rozwoju innowacyjnych firm. 
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Departament Polityki Regionalnej 

Do działań Departamentu wpisujących się w zakres Priorytetu II Rozwój potencjału 

innowacyjnego regionu, przypisano przedsięwzięcia związane miedzy innymi z podnoszeniem 

świadomości o korzyściach z innowacji: 

 Realizacja projektu THINGS+ („Wprowadzenie innowacyjnych usług w przedsiębiorstwach 

produkcyjnych opartych na produktach”): realizacja projektu rozpoczęła się 1.06.2017 r., 

planowane zakończenie nastąpi 31.05.2020 r. W czerwcu 2017 r. odbyło się spotkanie 

rozpoczynające projekt zorganizowane w Udine przez Lidera. W ramach pierwszego pakietu 

zadań „Metodologia innowacji usług” odbyły się 2 spotkania partnerów o charakterze 

warsztatowym – w Rijece w październiku 2017 r. oraz w Bratysławie w grudniu 2017 r. 

 
Do działań Departamentu wpisujących się w zakres Priorytetu III Zarządzanie innowacjami 

w regionie, przypisano przedsięwzięcia związane miedzy innymi z budową świadomości oraz 

prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych: 

 Prowadzenie skutecznej komunikacji w Internecie z mieszkańcami regionu z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, a w szczególności: 

 www.rpo.lodzkie.pl (ponad 700 tys. odwiedzin), a także www.zmieniamy.lodzkie.pl oraz 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakresie RPO WŁ na lata 2014-2020. Prowadzone były 

profile w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, prowadzono także blog). Średnio 

raz na dwa tygodnie wysyłany był newsletter relacjonujący lub zapowiadający nadchodzące 

wydarzenia związane z RPO WŁ na lata 2014-2020.  

 Opiniowanie dokumentów i podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych  

 
 Organizacja cyklu seminariów na terenie województwa łódzkiego pn. „Zmieniamy Łódzkie 

z Funduszami Europejskimi”: 

 ŁÓDZKIE KUSI WIEDZĄ. „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na 

innowacje”, Łódź (08.12.2017 r.) 

Na każdym spotkaniu na temat swoich przedsięwzięć wypowiadali się beneficjenci. Z kolei 

eksperci ds. funduszy europejskich prezentowali możliwości skorzystania z dotacji 

w kolejnych latach.  

Działania realizują założenia Celu  
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji 
W zakresie: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych obejmujących: kampanie telewizyjne, 
radiowe, internetowe, prasowe skierowane do wybranych grup docelowych w zakresie budowania 
świadomości oraz kreowania postaw proinnowacyjnych; 
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy 
W zakresie: Wsparcie programów i projektów dotyczących promocji oraz poszerzania wachlarza  
e-usług oraz zwiększania ich dostępności; 

Projekt realizuje założenia Celu 2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji 
W zakresie: Przygotowanie i realizacja projektów mających na celu kształtowanie postaw 
proinnowacyjnych przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, w tym obejmujących wizyty studyjne 
realizowane na poziomie regionu oraz kraju, spotkania informacyjne nt. działań prowadzonych lub 
planowanych w ramach RSI LORIS 2030 skierowanych do wybranych grup podmiotów, prezentację 
najlepszych praktyk oraz wzorców odnoszących się do realizacji wspólnych projektów - biznesu 
i jednostek naukowych, jak również przedsięwzięć innowacyjnych stanowiących przykłady 
praktycznych działań dla specyficznych grup przedsiębiorców w wybranych obszarach 
tematycznych; 
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 Organizacja wydarzenia Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

Zorganizowano trzy duże wydarzenia plenerowe w różnych miejscach Województwa 

Łódzkiego: Piotrkowie Trybunalskim, Łęczycy, Sieradzu. 

 

 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) 

 przeprowadzono 1 122 konsultacje; 136 spotkań informacyjnych oraz 17 szkoleń 

z zakresu m.in. dokumentacji konkursowej i zasad przygotowania wniosku 

o dofinansowanie w ramach RPO WŁ 2014-2020 czy aktualnych konkursów (ponad 2 000 

uczestników), a także 30 spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach, w których 

uczestniczyło 858 uczniów i studentów; 

 Zorganizowano kampanię internetową i prasową promującą funkcjonowanie Sieci PIFE 

w województwie łódzkim (publikacje w prasie, promocja w Internecie, wydruk 

i dystrybucja materiałów informacyjnych) oraz kampanię reklamową w środkach 

transportu masowego, której celem strategicznym było zachęcenie mieszkańców 

województwa do korzystania z usług Sieci PIFE i serwisu informacyjnego 

www.rpo.lodzkie.pl.  

 W województwie łódzkim stworzona została pierwsza w Polsce aplikacja mobilna 

wspomagająca Sieć PIFE, poprzez szybkie wyszukiwanie konkursów dla potencjalnych 

beneficjentów, a także możliwość uzyskiwania informacji o konkursach bezpośrednio na 

urządzenie mobilne.  

 w 2017 roku, w wyniku przeprowadzonego badania „Tajemniczy Klient”, wszystkie PIFE 

w województwie łódzkim osiągnęły wzorowy certyfikat, a województwo łódzkie uzyskało 

najlepszy w Polsce wynik - 92,7%. 

 
 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 

Do działań Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego wpisujących się w zakres Priorytetu III 

Zarządzanie innowacjami w regionie, przypisano przedsięwzięcia związane miedzy innymi ze 

stworzeniem systemu finansowania innowacji: 

 W ramach Projektu JEREMIE2 uruchomiono dwa fundusze pożyczkowe: 

Działania realizują założenia Celu 3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy 
W zakresie: Wsparcie działań promocyjnych mających na celu rozpowszechnienie informacji 
o możliwości uzyskania wsparcia na potrzeby uruchomiania i rozwoju innowacyjnych firm. 

Działanie realizuje założenia Celu 3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy 
W zakresie: Wsparcie działań promocyjnych mających na celu rozpowszechnienie informacji 
o możliwości uzyskania wsparcia na potrzeby uruchomiania i rozwoju innowacyjnych firm. 

Działania realizują założenia Celu 3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy 
W zakresie: Wsparcie programów i projektów dotyczących poprawy oferty instytucji oraz sieci 
instytucji świadczących usługi rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego; 
Wsparcie działań promocyjnych mających na celu rozpowszechnienie informacji o możliwości 
uzyskania wsparcia na potrzeby uruchomiania i rozwoju innowacyjnych firm. 



91 

 Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- 

obrotowe „Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa” udzielana w kwotach od 5 do 70 tys. 

zł, preferencyjnie oprocentowana, od 0,15 do 5% w skali roku. 

 Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne 

„Pożyczka Inwestycyjna” udzielana w kwotach od 300 tys. do 2 mln zł, preferencyjnie 

oprocentowana, od 0,25 do 5% w skali roku. 

W 2017 roku w ramach projektu Jeremie2 został ogłoszony jeden nabór wniosków o udzielenie 

pożyczki, z którego wyłoniono ostatecznie 13 beneficjentów, którym udzielono pożyczek na łączną 

kwotę 2 164 000,00 złotych.  

 

 

Podsumowanie 

Tegoroczna analiza postępu rzeczowego działań realizujących RSI LORIS 2030 dała nieco inne 

efekty niż w poprzednim raporcie. Składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, zakres czasowy 

tegorocznego raportu zdecydowanie się zawęził. Obecne działania dotyczą tylko 2017 roku. 

Tabela 33: Projekty i działania realizowane w ramach Rocznego Planu Działań, oraz działania innych 
jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wpisujące się w poszczególne 
obszary, priorytety i cele operacyjne RSI LORIS 2030 

OBSZAR 
PROCESU 

ŚWIADOMOŚĆ WIEDZA KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA FINANSOWANE SUMA 

Priorytet I 
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 

12 

SUMA 8 1 0 3 Nie dotyczy 

Priorytet II 
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 
regionu 

42 

SUMA 13 19 3 7 Nie dotyczy 

Priorytet III 
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 

20 

SUMA 8 3 1 7 1 

Źródło: Analizy własne na podstawie materiałów uzyskanych z UMWŁ 

Po drugie, rozszerzono domyślną grupę realizatorów Strategii. W pierwszym raporcie, 

kierując się zapisami RSI LORIS oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego (UMWŁ), rolę tę przypisano Departamentowi ds. Przedsiębiorczości. 

W wyniku analiz zakresu czynności poszczególnych komórek organizacyjnych UMWŁ, 

Działania realizują założenia Celu 3.5. Zapewnienie zintegrowanego systemu finansowana innowacji 
W zakresie: Wsparcie budowy narzędzi tj. funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, gwarancyjnych 
w regionie. 
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zidentyfikowano działania korespondujące z celami RSI LORIS 2030 w jednostkach, które nie były 

wprost desygnowane jako realizatorzy Strategii, jednak ich działania wpisują się w logikę dokumentu. 

Te jednostki to Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, Departament Polityki Regionalnej 

oraz Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli. Informacje o działaniach podejmowanych 

przez te komórki pochodzą ze Sprawozdań z realizacji zadań Marszałka i Zarządu Województwa 

Łódzkiego umieszczonych na stronach internetowych UMWŁ. Efektem tej pracy jest zdecydowane 

poszerzenie katalogu działań zidentyfikowanych jako realizujące założenia RSI LORIS 2030 oraz 

przesunięcie obszaru intensyfikacji działań na realizację założeń Priorytetu II Rozwój potencjału 

innowacyjnego regionu (42 projekty, 56,7% wszystkich zrealizowanych działań w 2017 roku), ze 

szczególnym uwzględnieniem celu 2.2 Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości 

(19 projektów, 25,7% wszystkich działań).  

 

Drugim obszarem o największej ilości działań był cel 2.1 Podnoszenie świadomości 

o korzyściach z innowacji (13 projektów, 17,6% wszystkich działań). Projekty z tej grupy dotyczyły 

przede wszystkim promowania innowacyjności regionu.  

Analizując realizację działań poprzez obszary RSI LORIS 2030, łatwo dostrzec duży nacisk 

położony na budowanie świadomości, poprawę stanu wiedzy o innowacjach i możliwościach rozwoju, 

a także wspieranie współpracy. Jednocześnie zwraca uwagę olbrzymia dysproporcja w zakresie 

budowania komunikacji między poszczególnymi aktorami procesu rozwoju środowiska 

innowacyjności. Widać to także w tematyce prowadzonych działań, które dotyczą podobnych 

obszarów, a jednak prowadzone są przez różne komórki organizacyjne UMWŁ. Niepokojącym 

objawem świadczącym o rozpraszaniu środków jest również dublowanie działań. Dotyczy to 

zwłaszcza wszelkiego rodzaju szkoleń, warsztatów, spotkań i wywiadów kwestionariuszowych 

przeprowadzanych z przedsiębiorcami celem rozpoznania ich potrzeb. Wyniki tych badań rzadko 

bywają udostępniane poza dany zespół projektowy, przez co kolejne projekty rozpoczynają nowe 

rozpoznanie. Powoduje to w niektórych przypadkach niechęć przedsiębiorców do uczestnictwa 

w badaniach: ze względu na ich dużą częstotliwość następuje przeciążenie grupy respondentów. 

Należy jednak zauważyć, że dublowanie działań bywa czasem wymogiem stawianym przez specyfikę 

funduszy europejskich – częstym zjawiskiem jest dostosowywanie zakresu projektu do aktualnie 

ogłaszanych konkursów, aby zwiększyć poziom dofinansowania danego przedsięwzięcia.  

Podsumowanie:  

 Dotychczasowe działania koncentrowały się na budowaniu świadomości, podnoszeniu stanu 

wiedzy i pobudzaniu współpracy; 

 Poziom realizacji wskaźników odnoszących się do specjalizacji regionalnych wydaje się być 

niewystarczający, jednak (dotyczy to szczególnie wydarzeń informacyjnych i szkoleniowych) 

jest to spowodowane mało realistycznym szacunkiem wartości docelowych w RSI LORIS 2030 

oraz nieprecyzyjnością samych wskaźników. 

Tabela 34: Projekty i działania realizowane w ramach Planów Działań, wpisujące się w 

poszczególne obszary RSI LORIS 2030 

OBSZAR 

PROCESU 
ŚWIADOMOŚĆ WIEDZA KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA FINANSOWANE 

SUMA 28 23 4 17 1 

Źródło: Analizy własne na podstawie materiałów uzyskanych z UMWŁ 
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 Spośród wszystkich 14 wskaźników operacyjnych 4 osiągnęły już (lub przekroczyły) wartości 

docelowe zakładane na rok 2030, a kolejne 4 mają zadowalające tempo przyrostu. Wartości, 

które powinny budzić niepokój, odzwierciedlają bardzo słabą komunikację oraz niewielką 

skłonność do współpracy w regionie. Dotyczy to zarówno projektów unijnych, których bardzo 

niewiele jest prowadzonych we współpracy między podmiotami, jak i postępu rzeczowego 

w zakresie realizacji RSI LORIS 2030. 

Stan realizacji RSI LORIS na podstawie wskaźników operacyjnych 
Elementem zamykającym wykonanie Planów Działań jest analiza wskaźników operacyjnych, 

bezpośrednio odnoszących się do działań zapisanych w RSI LORIS 2030. Wartości wszystkich 

wskaźników operacyjnych są prezentowane w sposób kumulatywny, tj. wartości danego wskaźnika 

dla całego okresu obowiązywania RSI LORIS są sumowane latami. Postęp w realizacji wskaźników 

oznaczono dwoma kolorami. Wskaźniki rosnąco zbyt wolno, by osiągnąć wartość docelową w 2030 

roku oznaczono kolorem czerwonym. Kolorem zielonym oznaczono natomiast postęp realizacji tych 

wskaźników, w przypadku których utrzymanie obecnego tempa realizacji pozwoli na osiągnięcie 

wartości założonej na 2030 rok. 

Trudno jednoznacznie ocenić wskaźniki operacyjne rejestrujące postęp realizacji Priorytetu I, 

ponieważ po dwóch edycjach monitorowania realizacji RSI LORIS 2030, nie słabną wątpliwości co do 

zasadności ich doboru oraz oszacowanych wartości docelowych (szczególnie w odniesieniu do liczby 

wydarzeń promocyjnych oraz projektów szkoleniowo-doradczych). Popularność spotkań oraz szkoleń 

organizowanych przez UWMŁ jest bardzo duża, zaś ich charakter pozwala na uczestnictwo 

podmiotów ze wszystkich branż (wskaźnik 1.3), co tłumaczy stosunkowo niski poziom realizacji 

analogicznego wskaźnika w priorytecie II (wskaźnik 2.3). 

  

Tabela 35: Wskaźniki operacyjne dla Priorytetu I 

Cel operacyjny Wskaźniki operacyjne 
Wartość 

docelowa 
2030 

Wartość 
2017 

% wartości 
docelowej 

1.1 Budowa 
świadomości w zakresie 
specjalizacji regionalnej 

R. Liczba zawiązanych sieci 
współpracy w zakresie specjalizacji 
regionalnej 

5 6 120% 

1.1 Budowa 
świadomości w zakresie 
specjalizacji regionalnej 

R. Liczba zorganizowanych wydarzeń 
mających na celu promocję 
kluczowych branż i specjalizacji 
regionu 

680 81 11,9% 

1.2 Budowa potencjału 
intelektualnego w 
zakresie specjalizacji 
regionalnej 

P. Liczba przygotowanych projektów 
szkoleniowo – doradczych z zakresu 
specjalizacji regionu 

340 10 2,9% 

1.3 Poprawa komunikacji 
w obszarze specjalizacji 
regionalnej 

P. Liczba zorganizowanych spotkań 
szkoleniowo-brokerskich w ramach 
specjalizacji 

340 628 184,7% 

1.4 Wsparcie projektów 
współpracy w ramach 
klastrów i obszarów 
specjalizacji 

R. Liczba podmiotów świadczących 
wyspecjalizowane usługi w zakresie 
transferu technologii 

22 7 31,8% 

Źródło: Analizy własne na podstawie RPD DPZ UM 

 

Wskaźnik liczby podmiotów świadczących wyspecjalizowane usługi w zakresie transferu 

technologii, pomimo wysokiego poziomu za 2017 rok, nie rokuje szans na osiągnięcie wartości 
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docelowej. Wskaźnik ten opisuje jeden z elementów zadania P8 z Planu Działań na 2015 rok czyli 

otwarcie Centrów Innowacji Biznesowej. Według wiedzy i dotychczasowych doświadczeń 

Departamentu ds. Przedsiębiorczości, docelowa sieć Centrów Innowacji Biznesowej nie musi 

pokrywać się z podziałem administracyjnym województwa i założona wartość docelowa (22) jest zbyt 

duża. 

W odniesieniu do liczby zawiązanych sieci współpracy w zakresie specjalizacji regionalnej, 

wskaźnik postępu, podobnie jak w poprzednim raporcie, wynosi 120%. Przyczyna tak wysokiej 

wartości jest taka, że autorzy RSI LORIS nie uwzględnili wszystkich 6 specjalizacji przy ustalaniu 

wartości docelowych wskaźników. Niemniej docelowa wartość wskaźnika została już osiągnięta.  

Stopień postępu wartości wskaźników operacyjnych monitorujących realizację założeń 

Priorytetu II dobrze oddaje wnioski podsumowujące postęp rzeczowy realizacji RSI LORIS 2030. 

Wskaźniki monitorujące podnoszenie wiedzy i świadomości są na średnim poziomie realizacji. 

Oznaczony ryzykiem nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnik dotyczący liczby konkursów i imprez 

mających na celu promocję innowacyjności regionu, wykazuje jednak znaczny procent wykonania. Na 

tym tle bardzo źle prezentuje się wskaźnik dotyczący liczby projektów mających na celu promowanie 

oraz animowanie inicjatyw klastrowych oraz sieci współpracy, który jest bezpośrednim przełożeniem 

założeń dotyczących komunikacji oraz współpracy, co podkreśla potrzebę intensyfikacji działań w tym 

obszarze. 

 

 

 
 
 
 

Źródło: Analizy własne na podstawie RPD DPZ UM 

 

W kwestii postępu wartości wskaźników operacyjnych monitorujących realizację założeń 

Priorytetu III, można mówić o stabilizacji. Wskaźniki dotyczące liczby etatów zaangażowanych 

w monitorowanie i ewaluację RSI LORIS 2030 oraz liczby uruchomionych podmiotów / centrów 

transferu technologii pozostały niezmienione w stosunku do 2016 roku i nic nie zapowiada, aby ten 

stan rzeczy miał ulec zmianie, gdyż ich wartości wydają się być optymalne dla działania systemu 

monitorowania i wdrażania innowacji w regionie. Do już  uruchomionych instytucji świadczących 

usługi doradcze dla MŚP (7 „CIBów”) doliczono nowopowstałe „Biuro Wsparcia Eksportu” oraz „Hub 

Startupowy” (projekt P2). Z kolei pozostałe dwa wskaźniki nie budzą zastrzeżeń swoim przyrostem. W 

tym miejscu warto zwrócić uwagę, że wartość docelowa wskaźnika dotyczącego inicjatyw mających 

Tabela 36: Wskaźniki Operacyjne dla Priorytetu II 

Cel operacyjny Wskaźniki operacyjne 
Wartość 

docelowa 
2030 

Wartość 
2017 

% wartości 
docelowej 

2.1. Podnoszenie 
świadomości o 
korzyściach z innowacji 

P. Liczba konkursów / imprez 
mających na celu promocję 
innowacyjności regionu 

170 43 25,3% 

2.3. Platformy wymiany 
doświadczeń i 
komunikacji 

P. Liczba uruchomionych 
specjalistycznych platform wymiany 
informacji i komunikacji 

5 3 60% 

2.3. Platformy wymiany 
doświadczeń i 
komunikacji 

P. Liczba zorganizowanych spotkań 
szkoleniowo-brokerskich 

340 173 50,9% 

2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji 
podmiotów 
gospodarczych 

P. Liczba projektów mających na celu 
promowanie oraz animowanie 
inicjatyw klastrowych / sieci 
współpracy 

680 15 2,2% 
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na celu poprawę świadomości i wiedzy w zakresie innowacyjności wśród pracowników administracji 

samorządowej jest znacznie przeszacowana.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Podsumowanie:  

 Dotychczasowe działania koncentrowały się na budowaniu świadomości, podnoszeniu stanu 

wiedzy i pobudzaniu współpracy; 

 W porównaniu z pozostałymi obszarami zanotowano niewielką liczbą projektów w zakresie 

wzajemnej komunikacji wewnątrz systemu pobudzania innowacyjności w regionie, należy 

jednak mieć na uwadze kompleksowy i unikalny w skali kraju projekt realizowany przez dep. 

ds. przedsiębiorczości – Lodzkie4business, którego celem jest m.in. budowa systemu 

komunikacji z biznesem. 

 Poziom realizacji wskaźników odnoszących się do priorytetu II wydaje się być 

niewystarczający, jednak (dotyczy to szczególnie wydarzeń informacyjnych i szkoleniowych) 

jest to spowodowane mało realistycznym szacunkiem wartości docelowych w RSI LORIS 2030, 

oraz nieprecyzyjnością samych wskaźników.  

 Spośród wszystkich 14 wskaźników operacyjnych 3 osiągnęły już (lub przekroczyły) wartości 

docelowe zakładane na rok 2030, a kolejnych 5 mają zadowalające tempo przyrostu. 

Wartości, które powinny budzić niepokój, odzwierciedlają słabą komunikację oraz niewielką 

skłonność do współpracy w regionie. Dotyczy to zarówno projektów unijnych, których bardzo 

niewiele jest prowadzonych we współpracy między podmiotami, jak i postępu rzeczowego 

w zakresie realizacji RSI LORIS 2030. 

 

  

Tabela 37: Wskaźniki operacyjne dla Priorytetu III 

Cel operacyjny Wskaźniki operacyjne 
Wartość 

docelowa 
2030 

Wartość 
2017 

% wartości 
docelowej 

3.1. Budowa 
świadomości w 
środowisku 
wspierającym wdrażanie 
innowacji 

P. Liczba inicjatyw mających na celu 
poprawę świadomości i wiedzy w 
zakresie innowacyjności wśród 
pracowników administracji 
samorządowej 

1360 83 6% 

3.1. Budowa 
świadomości w 
środowisku 
wspierającym wdrażanie 
innowacji 

P. Liczba zorganizowanych wydarzeń 
informacyjno-promocyjnych dla 
społeczeństwa 

680 239 35% 

3.2. Budowa systemu 
zarządzania 
innowacjami 

P. Liczba etatów (wg. EPC) 
zaangażowanych w monitorowanie i 
ewaluację RSI LORIS 2030 

5 5 100% 

3.3. Stworzenie systemu 
komunikacji oraz 
doradztwa 

P. Liczba uruchomionych instytucji 
otoczenia biznesu świadczących 
usługi doradcze dla MSP 

22 9 41% 

3.3. Stworzenie systemu 
komunikacji oraz 
doradztwa 

P. Liczba uruchomionych podmiotów 
/ centrów transferu technologii 

5 1 20% 

Źródło:  Analizy własne na podstawie RPD DPZ UM 
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Podsumowanie 
Niniejszy raport z monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego 

LORIS 2030 pozwolił na sformułowanie wniosków na różnych płaszczyznach wdrażania Strategii, 

dotyczących m.in.: 

- poziomu innowacyjności województwa łódzkiego; 

- działań podejmowanych przez Samorząd Województwa i innych interesariuszy Strategii; 

- systemu monitorowania Strategii. 

Innowacyjność województwa łódzkiego 
1. Znaczna siła, utrwalony charakter i niekorzystny kierunek procesów demograficznych 

zachodzących w województwie łódzkim może przyczynić się do osłabienia modernizacji 

gospodarki województwa łódzkiego. Niewielkiego osłabienia negatywnych trendów 

demograficznych, zaobserwowanego w regionie w ostatnich latach, nie można traktować 

jako powstrzymania jednego z głównych zagrożeń – starzenia się ludności i depopulacji. 

2. Siła oddziaływania Łodzi jako ośrodka akademickiego jest niewystarczająca – ogranicza się 

głównie do studentów z regionu. Łódzkie uczelnie przegrywają walkę o studentów z innymi 

ośrodkami akademickimi o ogólnokrajowym charakterze. 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; 

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, jednak zachodzą wolniej niż w konkurencyjnych metropoliach; 

5. Poza tracącym na znaczeniu łódzkim porcie lotniczym, kwestie związane z transportem 

i dostępnością komunikacyjną stanowią istotny atut województwa łódzkiego. Rozwój 

gospodarki innowacyjnej wymaga jak najlepszej dostępności komunikacyjnej a region łódzki 

praktycznie nie posiada obszarów problemowych w tym zakresie; 

6. Według najnowszych danych europejskiej miary syntetycznej poziomu innowacyjności 

regionów, Regional Innovation Scoreboard, województwo łódzkie awansowało z ostatniej 

do przedostatniej kategorii i jest obecnie umiarkowanym innowatorem. Wśród 

komponentów RIS korzystnie kształtują się trendy w zakresie dynamiki: jednostek z 

działalnością B+R, nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw, oraz wzrostu liczby 

pracujących w B+R w sektorze przedsiębiorstw, natomiast problemem nadal są bardzo niskie 

nakłady na B+R w relacji do regionalnego PKB oraz szeroko pojęte szkolnictwo wyższe, które 

przechodzi kryzys związany m.in. ze zmianami demograficznymi.; 

7. Analiza wskaźników kontekstowych pozwala stwierdzić, że poziom innowacyjności 

województwa łódzkiego 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 
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się zbyt słabą ich dynamikę, co sprawia, że łódzkie nie należy do czołówki 

unowocześniających się regionów w kraju; 

8. Rosnące nakłady na innowacyjność w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych, 

a także zwiększający się udział przychodów z produkcji produktów nowych bądź istotnie 

ulepszonych nie wynika ze zwiększania się liczby innowacyjnych podmiotów gospodarczych 

tylko z większego zaangażowania istniejących firm; 

9. Wśród innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych województwa łódzkiego 

występuje niedobór tych, które wprowadzają nowe lub istotnie ulepszone produkty na rynek. 

Działania podejmowane przez Samorząd Województwa i innych 

interesariuszy Strategii 
10. Na podstawie liczby prowadzonych działań można stwierdzić, że największa aktywność 

dotyczy obszaru budowania świadomości i wiedzy, zaś najwięcej działań zrealizowano 

w ramach Priorytetu II Rozwój potencjału innowacyjnego regionu oraz Priorytetu III 

Zarządzanie innowacjami w regionie;  

11. Spośród wszystkich celów operacyjnych RSI LORIS najwięcej działań zrealizowano dotychczas 

w ramach budowy świadomości oraz wiedzy w środowisku wspierającym wdrażanie 

innowacji. Budowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości system komunikacji 

z przedsiębiorcami stanowi ważny krok w kierunku pełnej realizacji wszystkich obszarów RSI 

LORIS. Komponenty współtworzące ten projekt to: Centra Innowacji Biznesowej, Biuro 

Wsparcia Eksportu, Hub Startupowy „SkyHub” oraz autorski program „Akademia 

Przedsiębiorczego Ucznia” (dla dzieci klas 4-6 szkół podstawowych) stanowią podstawę do 

stworzenia kompleksowego sytemu wsparcia gospodarki – Lodzkie4business; 

12. Najważniejszym źródłem finansowania działań służących realizacji RSI LORIS był regionalne 

i krajowe programy operacyjne. Analiza projektów współfinansowanych przez UE w ramach 

RPO WŁ 2014-2020 oraz krajowych programów operacyjnych wykazała, że największa 

alokacja środków dotyczyły kosztownych, tzw. „twardych” projektów w infrastrukturę 

badawczą i badania naukowe. Jednocześnie największa liczba projektów dotyczyła 

umożliwienia lokalnym przedsiębiorcom (działającym w obszarze specjalizacji regionalnych) 

wejście na zagraniczne rynki poprzez uczestnictwo w targach bądź też zagraniczne kampanie 

promocyjne. Projekty te były realizowane w ramach Priorytetu I Specjalizacja regionalna. 

System monitorowania Strategii 
13. Zaproponowane w RSI LORIS 2030 wskaźniki kontekstowe nie posiadają wartości 

początkowych ani docelowych. Ich użyteczność, bez skojarzenia z wartościami krajowymi 

była marginalna, w związku z tym wskaźniki te zostały przeliczone jako udział w wartości dla 

Polski; 

14. Poziom realizacji wskaźników odnoszących się do specjalizacji regionalnych wydaje się być 

niewystarczający, jednak (dotyczy to szczególnie wydarzeń informacyjnych i szkoleniowych) 

jest to spowodowane mało realistycznym szacunkiem wartości docelowych w RSI LORIS 2030 

oraz nieprecyzyjnością samych wskaźników;  

15. Spośród wszystkich 14 wskaźników operacyjnych 3 osiągnęły już (lub przekroczyły) wartości 

docelowe zakładane na rok 2030, a kolejnych 5 ma zadowalające tempo przyrostu. Wartości, 

które powinny budzić niepokój, odzwierciedlają niewielką skłonność do współpracy 

w regionie. Dotyczy to szczególnie projektów unijnych, których bardzo niewiele jest 
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prowadzonych we współpracy między nauką a biznesem. Analizę wskaźników strategicznych 

utrudnia fakt, że wiele z nich objęto tajemnicą statystyczną lub statystyka publiczna nie 

prowadzi odpowiednich badań; 

16. Interpretacja niektórych wskaźników strategicznych także jest utrudniona. W kilku 

przypadkach ustalono wartość docelową wskaźnika analizowanego rok do roku jako 

„pierwsza pozycja w rankingu województw Polski”, co oznacza konieczność utrzymywania 

przez województwo łódzkie najwyższej dynamiki w Polsce, a niekoniecznie najwyższego 

poziomu rozwoju. W tym kontekście spośród sześciu specjalizacji regionalnych wskaźniki 

strategiczne potwierdzają najsilniejszą pozycję i dużą dynamikę rozwoju informatyki 

i telekomunikacji, medycyny, farmacji i kosmetyków, w mniejszym stopniu przetwórstwa 

rolno-spożywczego oraz działu tekstylnego w specjalizacji nowoczesnego przemysłu 

włókienniczego i mody. Jakiekolwiek analizy, ze względu na tajemnice statystyczną, nie są 

z kolei możliwe w specjalizacji energetyka. 
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