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Wstęp
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (dalej: RSI LORIS 2030)
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 MŚP), 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 znalazły się również wskaźniki kontekstowe, służące
ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej. Niniejszy raport z realizacji Strategii jest trzecim, który powstał po
jej uchwaleniu, obejmuje lata 2010-2018 w zakresie wskaźników statystycznych oraz lata 2018-2019
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:
o Realizacja wskaźników strategicznych
o Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE
o Realizacja działań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz jednostki podległe
o Realizacja wskaźników operacyjnych
 Podsumowanie
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
Diagnoza została opracowana na podstawie wybranych, najbardziej aktualnych wskaźników
makroekonomicznych publikowanych 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 2030 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 2030 przewiduje katalog
wskaźników kontekstowych. Wskaźniki te nie posiadają ustalonej wartości docelowej, toteż ich analiza
skupia się na identyfikacji trendów w latach 2010-2017/18 (w zależności od dostępnych danych) oraz
przedstawieniu pozycji województwa na tle kraju.
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Stan realizacji RSI LORIS 2030
Zgodnie z zapisami dokumentu, realizatorem Strategii RSI LORIS 2030 jest Samorząd
Województwa Łódzkiego, który koordynację realizacji Strategii powierzył Departamentowi
ds. Przedsiębiorczości. W wyniku zmian Regulaminu Organizacyjnego UMWŁ, które weszły w życie
w dniu 1 marca 2019 r., funkcja ta została przekazana Departamentowi Promocji. Analiza działań
komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego odbywa się między innymi w oparciu o dane
z corocznego „Raportu o stanie województwa łódzkiego” oraz informacji pozyskanych z komórek
organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Wybrane działania opisane w „Raporcie” zostały
przyporządkowane do odpowiednich celów RSI LORIS 2030, jednak w wielu przypadkach miały
kompleksowy i zintegrowany charakter, a ich realizacja spełniała kilka celów jednocześnie.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego jest głównym dokumentem
wykonawczym w zakresie polityki innowacyjnej Samorządu Województwa. Projekty realizowane
w latach 2018-2019 w ramach RPO WŁ 2014-2020, zostały przeanalizowane pod kątem zbieżności
z zapisami RSI LORIS 2030 oraz przypisane do odpowiadających im celów Strategii. Podobną analizę
przeprowadzono również w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach krajowych programów
operacyjnych. Z powstałej puli działań wyłoniono projekty realizowane na terenie województwa lub
przez regionalne podmioty. W analizie nie uwzględniono projektów obejmujących swym zasięgiem cały
kraj m.in. ze względu na brak możliwości weryfikacji faktycznego postępu rzeczowego na terenie
województwa łódzkiego. Analiza projektów pozwoliła na ocenę postępu rzeczowego oraz finansowego
w realizacji Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030.
Stopień osiągnięcia celów strategicznych był oceniony na podstawie wybranej grupy wskaźników
monitorujących (wskaźniki strategiczne). Ze względu na bardzo dużą liczbę wskaźników, w 2017 roku
dokonano ich weryfikacji, kierując się rekomendacjami członków Rady Innowacji Województwa
Łódzkiego, jak i wynikami badania ewaluacyjnego „Ewaluacja on-going wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”. W niniejszym raporcie zmniejszono ich liczbę ze 136
do 86, łącznie z miarą celu głównego. Weryfikacji poddano głównie katalog wskaźników operacyjnych.
Przeprowadzone analizy dotyczące oceny sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, stanu
realizacji RSI LORIS 2030 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.

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. Źródłem
informacji był również Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, który dostarczył danych na temat
realizacji 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
Liczba mieszkańców województwa łódzkiego na koniec 2019 r. wynosiła 2 454 779 i zmniejszyła
się w stosunku do roku 2018 o 0,5%. Mieszkańcy województwa stanowili 6,4% ogółu ludności Polski
(6. miejsce w kraju). W okresie 2013-2019 w regionie ubyło 58 314 osób, co stanowiło drugi największy
ubytek względny ludności spośród wszystkich województw (97,7%, 2013=100%). W skali powiatów,
najbardziej zaludnionym obszarem było miasto Łódź (największe miasto regionu – 685 285
mieszkańców), które kumulowało 27,8% ogółu mieszkańców województwa, choć udział ten stopniowo
maleje, w r. 2013 wynosił 28,3%. Wynika to z systematycznego ubytku mieszkańców miasta: w okresie
od 2013 do 2018 r. ubyło 26 047 osób. Łódź borykała się więc z tymi samymi problemami, co cały region,
mimo silniejszej pozycji wiążącej się z atrybutami dużego miasta. W dalszej kolejności najludniejszymi
powiatami były zgierski, pabianicki oraz sieradzki. Skupiały one łącznie ponad 16% ludności
województwa. Pozostałe duże miasta województwa to: Piotrków Trybunalski (73 670 mieszkańców),
Pabianice (65 283 mieszkańców) oraz Tomaszów Mazowiecki (62 649 mieszkańców). Skierniewice,
będące trzecim miastem na prawach powiatu w województwie obok Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego,
były 7. miastem pod względem zaludnienia (48 178 mieszkańców).
Zgodnie z prognozą ludności na lata 2014-2050 opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny,
szacuje się, że w 2030 r. liczba ludności w województwie wyniesie 2 306 378 osób, co oznacza spadek
o 6,5% w stosunku do liczby ludności w 2018 r.
Poziom urbanizacji województwa łódzkiego w 2018 r. wynosił 62,6% i wykazywał tendencję
spadkową: dynamika zmian w latach 2013-2018 liczby mieszkańców miast była ujemna (96,8%), podczas
gdy liczba mieszkańców obszarów wiejskich była w tym okresie stabilna, z lekką tendencją
wzrostową (100,3%). Województwo w porównaniu do kraju odnotowało w analizowanym okresie
większy spadek, gdyż średnia wartość dynamiki zmiany liczby mieszkańców miast dla Polski wyniosła
99,2%.
W analizowanym okresie przyrost naturalny województwa łódzkiego był najniższy w kraju.
W 2018 r. wyniósł -3,5‰ i był na tym samym poziomie, co w roku 2013. W latach 2013-2018 poziom
przyrostu
fluktuował.
Najniższy
poziom był w 2015 r., kiedy wyniósł -3,6‰ a najwyższy
w 2014 r. -2,8‰. Podobne wahania zaobserwowano we wszystkich województwach, co oznacza, że był
to trend ogólnokrajowy, niezwiązany ze zmianami w samym regionie. W całym województwie tylko
dwa powiaty: bełchatowski oraz miasto Skierniewice wyróżniały się dodatnim przyrostem naturalnym
(odpowiednio 1,1‰ oraz 0,3‰). Najgorsza sytuacja była w powiecie kutnowskim, gdzie wskaźnik
przyrostu naturalnego wyniósł w 2018 r. -5,8‰ i osiągnął niższy poziom niż w 2013 r. (-4,8‰).
Największe spadki poziomu przyrostu naturalnego w porównaniu z 2013 r. odnotowano w Piotrkowie
Trybunalskim (z -1,6‰ na -4,3‰ na 1000 mieszkańców) oraz powiatach rawskim, wieluńskim
i łęczyckim. Największy wzrost przyrostu naturalnego odnotowano w powiecie brzezińskim (z -3,7‰ na
-2,2‰).
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Wykres 1. Wskaźnik przyrostu naturalnego w powiatach województwa łódzkiego w latach 2013-2018.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Sytuacji nie poprawiała również niekorzystna struktura wieku. W 2018 r. w województwie
łódzkim osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 23,7% ludności, przy 14,3% udziale osób w wieku
przedprodukcyjnym. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w analizowanym okresie wzrosła o 1 932
(do 100,6% wartości z 2013 r.), zaś liczba osób w wieku produkcyjnym spadła o 114 888 (do 93% wartości
z 2013r.). Tymczasem liczba osób w wieku poprodukcyjnym w tym samym okresie wzrosła o 66 185 (do
112,8% wartości z 2013r.). W 2018 r. powiat bełchatowski zanotował najniższy udział ludności w wieku
poprodukcyjnym w ludności ogółem, a najwyższy Łódź. Województwo pod względem liczby ludności
w wieku przedprodukcyjnym było na 14. miejscu w skali kraju, w wieku produkcyjnym na ostatnim
a poprodukcyjnym na pierwszym. W związku z tymi zmianami w proporcjach grup wiekowych ludności,
znacznie wzrósł wskaźnik obciążenia demograficznego, którego wartość dla województwa łódzkiego
coraz mocniej odbiega od wartości krajowej. W 2018 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało
68,4 osób w wieku nieprodukcyjnym, co oznaczało wzrost z 2013 r. o 8,2 p.p.
Tabela 1. Ludność w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w latach 2013-2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
POLSKA
ŁÓDZKIE

18,4%
20,6%

19,0%
21,2%

19,6%
21,8%

20,2%
22,5%

20,8%
23,1%

21,4%
23,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Saldo migracji również wypadło dla regionu niekorzystnie: w 2018 r. wyniosło -2 163 osób.
Współczynnik migracji ogółem wynosił w 2018 r. 0,75 osób wyjeżdżających na 1000 ludności, co dawało
7. pozycję w rankingu województw. Analizując sytuację poszczególnych powiatów w 2018 r.,
to najlepsza sytuacja była w powiecie łódzkim wschodnim, w którym na 1000 mieszkańców
było 9,1 przyjezdnych. Najmniej korzystna sytuacja była w Piotrkowie Trybunalskim, w którym
było 5,2 osób wyjeżdżających na 1000 mieszkańców.
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Wykres 2. Saldo migracji ogółem w powiatach województwa łódzkiego w latach 2013, 2016 i 2018
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Podobnie jak w poprzednich latach, powyższe statystyki zarysowały bardzo niekorzystny obraz
województwa łódzkiego pod względem demografii. Nie zmieniło to wniosków przedstawionych
w pierwszej Diagnozie, opracowanej w 2016 r.: 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 młodych. Co istotne, wszystkie
cytowane w powyższym ustępie dane demograficzne mają stabilne trendy w znacznie dłuższym,
niż analizowany sześcioletni szereg czasowy. Świadczy to o dużej sile i trwałości takich procesów jak
wyludnianie i starzenie się społeczeństwa, co podkreślają prognozy demograficzne GUS.

Kapitał ludzki
Podstawowym wskaźnikiem określającym jakość kapitału ludzkiego województwa łódzkiego
jest odsetek osób w wieku 15-64 z wykształceniem wyższym, który w 2018 r. wyniósł 25,8%,
co plasowało region łódzki na 7. miejscu w kraju. Wskaźnik ten od 2013 r. systematycznie zwiększał
swoją wartość i w 2018 r. osiągnął poziom 123% wartości początkowej (2013=100%). Pod względem
dynamiki zmiany udziału osób w wieku 15-64 z wyższym wykształceniem region znalazł się na 6. miejscu,
z przyrostem wyższym niż średnia krajowa. Czynnikiem sprzyjającym akumulacji kapitału ludzkiego była
pozycja Łodzi, jako krajowego ośrodka akademickiego.
Według danych GUS w 2018 r. w województwie funkcjonowały 23 uczelnie wyższe, co stanowiło
5,9% ogółu działających w Polsce. W 2019 r. zostało przeprowadzone badanie dotyczące zasięgu
oddziaływania łódzkich uczelni w roku akademickim 2018/201916. Z raportu wynika, że w 2018 r.
na terenie województwa funkcjonowało 18 szkół wyższych. Siedem z nich to uczelnie publiczne,
16

Zakres oddziaływania łódzkich uczelni, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, czerwiec 2019.
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działające nieprzerwanie od założenia. Pozostałe były placówkami niepublicznymi o szerokiej
specjalizacji. Różnica w liczbie uczelni funkcjonujących na terenie województwa wynika z faktu,
że w badaniu przeprowadzonym przez BPPWŁ w Łodzi wzięły udział te uczelnie, które w roku
akademickim 2018/2019 miały studentów i prowadziły dla nich zajęcia.
Tabela 2. Uczelnie wyższe w województwie łódzkim (stan na czerwiec 2019)
Uczelnie publiczne
1. Uniwersytet Łódzki
2. Politechnika Łódzka
3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
w Łodzi
5. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
6. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Uczelnie niepubliczne
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Źródło: Zakres oddziaływania łódzkich uczelni, BPPWŁ w Łodzi,

Z badania przeprowadzonego przez BPPWŁ w Łodzi wynika, że w roku akademickim 2018/2019
na dwóch największych uczelniach regionu łódzkiego, czyli Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice
Łódzkiej, ponad 80% studentów pochodziło z województwa łódzkiego. Najmniej natomiast studentów
zameldowanych w województwie łódzkim studiowało na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej, zwanej „Łódzką Filmówką”. Popularność tej uczelni w kraju w znacznej mierze
wynika z faktu, iż jej Wydział Operatorski jest unikatowy – sztukę operatorską studiować można bowiem
jeszcze tylko na uczelniach niepublicznych.
Pod względem liczby studentów pochodzących z innych krajów – z liczbą 1 113 osób –dominował
Uniwersytet Łódzki (choć wynika to pośrednio ze skali wielkości samej uczelni). Na uwagę zasługuje
jednak przede wszystkim Uniwersytet Medyczny, na którym niemal co dziesiąty student pochodził
z zagranicy a liczba 895 studentów obcokrajowców stanowiła ponad 1/3 wszystkich osób z zagranicy
studiujących na uczelniach publicznych regionu łódzkiego. Natomiast wśród studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, w minionym roku akademickim nie znaleźli się studenci
z innych państw. Spośród wszystkich studentów uczelni publicznych w województwie łódzkim (nie licząc
obcokrajowców), około 75% osób to mieszkańcy regionu łódzkiego. Największa grupa studentów spoza
województwa
łódzkiego
pochodziła
z
województw:
mazowieckiego
(8,1%),
a w następnej kolejności z wielkopolskiego (2,9%), świętokrzyskiego (2,6%) i śląskiego (2,3%). Najmniej
studentów na łódzkich uczelniach publicznych pochodziło z województw: lubuskiego (0,3%), opolskiego
i zachodniopomorskiego (po 0,4%). W przypadku województwa łódzkiego – najwięcej studentów
pochodziło z największych miast regionu (ale przede wszystkim tych zlokalizowanych bliżej Łodzi –
brakowało tu np. Radomska), natomiast osoby spoza województwa łódzkiego pochodziły przede
wszystkim z dużych miast zlokalizowanych w województwach sąsiednich.
W roku akademickim 2018/2019 największą uczelnią niepubliczną w regionie łódzkim była
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, gdzie studiowała ponad połowa z blisko 14 000 wszystkich osób,
które wybrały łódzkie uczelnie niepubliczne. Najmniej liczna była Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowych w Łodzi. Udział studentów pochodzących z województwa łódzkiego w liczbie
studentów z Polski był bardzo różny w przypadku uczelni niepublicznych – od ok. 1/3 – na Uczelni Nauk
Społecznych, do ponad 90% w Wyższej Szkole Cosinus w Łodzi. Średnio dla uczelni niepublicznych 64,6%
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studentów pochodziło z województwa łódzkiego. W następnej kolejności wymienić należy województwo
mazowieckie, z którego pochodziło 6,8% studentów niepublicznych uczelni łódzkich oraz województwo
wielkopolskie z udziałem 3,8%. Najmniej studentów (poniżej 0,5%) niepublicznych szkół wyższych
w regionie łódzkim pochodziło z województw: lubuskiego, opolskiego i podlaskiego. Na Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi studiowało relatywnie dużo osób z zagranicy – spośród wszystkich
studentów obcokrajowców, których na niepublicznych uczelniach województwa łódzkiego były łącznie
454 osoby, 251 osób studiowało właśnie na AHE. W mniejszych szkołach wyższych (poniżej 100
studentów) nie studiowały osoby z zagranicy.
Mapa 1. Gminy pochodzenia studentów wszystkich
uczelni publicznych w województwie łódzkim w roku
akademickim 2018/2019

Mapa 2. Gminy pochodzenia studentów wszystkich
uczelni niepublicznych w województwie łódzkim w
roku akademickim 2018/2019

Źródło: Zakres oddziaływania łódzkich uczelni, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 2019

Według danych GUS, w 2018 r. liczba studentów w regionie wynosiła ogółem 70 764 osób,
co w rankingu województw dawało siódmą pozycję. Zdecydowana większość, bo aż 77,5%, to studenci
szkół publicznych. Dynamika zmian liczby studentów z lat 2013 – 2018 w województwie łódzkim była
bardzo niekorzystna: liczba studentów w 2018 r. stanowiła 76,8% wartości z roku 2013. Dla porównania,
najmniejszym względnym spadkiem liczby studentów charakteryzowało się województwo dolnośląskie
(84,9% wartości z 2013 r.). Zmniejszyła się liczba studentów zarówno na uczelniach publicznych jak
i niepublicznych. W województwie łódzkim na 10 tys. ludności przypada 272 studentów,
czyli o 48 studentów mniej niż średnia kraju. Województwo pod względem liczby studentów na 10 tys.
mieszkańców znajdowało się na 7. miejscu. Wartość z 2018 r. stanowiła 78% wartości z 2013 r.
W przypadku województwa mazowieckiego, które miało najwięcej studentów na 10. tys. ludności - 457,
ich liczba stanowiła 82,5% wartości z 2013 r. Natomiast w województwie z najmniejszą liczbą studentów
na 10 tys. ludności - lubuskim wartość z 2018 r. stanowiła 70,4% wartości z 2013 r. Malejąca liczba
studentów powodowała wzrost konkurencji między krajowymi uczelniami.
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Wykres 3. Studenci uczelni na 10 tys. ludności w 2013 i 2018 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Zauważyć należy, że z każdym rokiem przybywało w regionie studentów z zagranicy. W 2018 r.
ich udział w ogólnej liczbie studentów wynosił 5,6%. W rankingu województw dawało to środkową,
7. pozycję, był to wynik niższy od średniej krajowej (6,3%) i prawie o połowę niższy od województwa
mazowieckiego, w którym studenci zagraniczni stanowili 10,6% ogółu studentów.
W latach 2013-2018 odsetek zagranicznych studentów na łódzkich uczelniach zwiększył się
ponad trzykrotnie (z poziomu 1,7%). To mogło świadczyć m.in. o tym, że oferta łódzkich uczelni była
coraz bardziej konkurencyjna. Badanie przeprowadzone w 2019 r. przez BPPWŁ w Łodzi wskazało,
że w roku akademickim 2018/2019 w województwie łódzkim studiowało 3 tys. zagranicznych studentów.
Na uczelniach publicznych studiowało 2,5 tys. cudzoziemców z 95 krajów a na uczelniach niepublicznych
0,5 tys. z 44 krajów. Największy udział wśród studentów będących cudzoziemcami zarówno na
uczelniach publicznych, jak i niepublicznych stanowili sąsiedzi zza wschodniej granicy: Ukrainy i Białorusi.
W przypadku uczelni publicznych studenci pochodzący z Ukrainy i Białorusi stanowili 44,3% wszystkich
zagranicznych studentów. Zaskakująco dużo studentów obcokrajowców pochodziło z Arabii Saudyjskiej
– aż 128 (125 studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 3 na Uniwersytecie Łódzkim) oraz Malezji
– 52 osoby (z czego 51 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 1 na Uniwersytecie Łódzkim).
Na uczelniach niepublicznych 66,7% ogółu studentów zagranicznych pochodziło zza wschodniej granicy.
W następnej kolejności była Białoruś (28 osób), a dalej kraje afrykańskie: Nigeria, Rwanda, Zimbabwe.
Wśród 44 krajów, z których pochodzili łódzcy studenci, niemal połowa (19) reprezentowana była
przez tylko 1 osobę. Z kolei analizując pochodzenie studentów zagranicznych według kontynentów,
to na uczelniach publicznych najwięcej było studentów z Azji (37%), a najmniej z Australii (2%).
Na uczelniach niepublicznych studenci obcokrajowcy pochodzili w 74% z Europy, 15 % z Afryki i 11%
z Azji.
Według GUS, w 2018 roku liczba absolwentów w województwie łódzkim wynosiła ogółem 18
540 osób, co plasowało region na 8. miejscu w kraju. W stosunku do 2013 r. liczba absolwentów spadła
o 7 306 osób (28,3%). Liczba absolwentów szkół publicznych zmniejszyła się o 20,2% a uczelni
niepublicznych niemal o połowę - 46%. Wielkości udziału absolwentów uczelni niepublicznych oraz
publicznych były na porównywalnym poziomie, co wielkości średnie dla kraju. Pod względem dynamiki
liczby absolwentów w latach 2013-2018 region uplasował się na 6 pozycji. Zarówno w kraju, jak i we
wszystkich regionach liczba absolwentów malała z każdym rokiem, co wynikało głównie z przyczyn
demograficznych. W 2018 r. w regionie łódzkim na 10 tys. ludności przypadało 75 absolwentów
(Polska - 85), co stanowiło jedynie 73% wartości z 2013 r.
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Wykres 4. Absolwenci uczelni na 10 tys. ludności w 2013, 2016 i 2018 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Studia III stopnia miały w województwie łódzkim w 2018 r. 2 553 słuchaczy (8. pozycja w kraju).
W porównaniu z 2013 r. liczba doktorantów zmniejszyła się o 10%. Tendencję spadkową w liczbie
uczestników studiów III stopnia potwierdziła ich liczba na 10 tys. ludności. W 2018 r. wskaźnik
ten wyniósł 10,4 doktoranta na 10 tys. mieszkańców, co było spadkiem o 0,9 w porównaniu z 2013 r.
Z analizy sytuacji województwa na tle kraju w latach 2013-2018 pod względem liczby doktorantów
na 10 tys. mieszkańców wynikało, że nastąpiła niewielka poprawa, co oznaczało zmianę z siódmej
na szóstą pozycję. W zdecydowanej większości studia te prowadzone były przez Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Medyczny oraz Politechnikę Łódzką. W analizowanym okresie jedynie Uniwersytet
Medyczny i wyższe szkoły artystyczne odnotowały wzrost liczby doktorantów. Najmniejsza grupa
doktorantów studiowała w łódzkich placówkach PAN oraz instytutach naukowo – badawczych. Żadna
z wyższych uczelni niepublicznych nie prowadziła studiów III stopnia.
Studia podyplomowe - w 2018 r. w województwie łódzkim było ogółem 8 505 słuchaczy na
kierunkach podyplomowych (6. pozycja w kraju). Po gwałtownym spadku słuchaczy w 2014 r. (spadek
o 1,4 tys. słuchaczy w stosunku do poprzedniego roku), studia podyplomowe w regionie odzyskały
popularność, osiągając 103,6% wartości z 2013 r. Tendencję wzrostową w liczbie słuchaczy studiów
podyplomowych potwierdziła ich liczba na 10 tys. ludności. W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 34,5
słuchacza studiów podyplomowych na 10 tys. mieszkańców, co było wzrostem o 1,8 w porównaniu
z 2013 r.
Dynamika rozwoju studiów
Wykres 5. Odsetek słuchaczy studiów podyplomowych na
w
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poszczególnych uczelniach w województwie łódzkim w 2013 i 2018 r. podyplomowych
[%].
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
r. Na trzeciej pozycji były studia
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oferowane przez Uniwersytet. Najmniejszą popularnością cieszyły się podyplomowe studia na
Uniwersytecie Medycznym – w 2018 r. gdzie uczęszczało jedynie 12 słuchaczy, co stanowiło niespełna
31% wartości z 2013 r.
Studia dualne - ciekawą alternatywą dla tradycyjnej formy kształcenia na poziomie wyższym
są studia dualne. Łączą one w sobie tradycyjne studia akademickie i płatne praktyki zawodowe
w przedsiębiorstwie, które współpracuje z uczelnią m.in. przy ustalaniu programu studiów. System
studiów dualnych jest popularny m.in. w Niemczech, Austrii. W 2018 r. Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój prowadziła konkurs na „Studia dualne”, dotyczące
opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. W ramach tego konkursu
69 wniosków z całego kraju uzyskało pozytywną decyzję o dofinansowaniu. Wśród nich 4 projekty były
z województwa łódzkiego i stanowiły 5,8% pozytywnie ocenionych wniosków. Projekty z regionu zostały
dofinansowane w wysokości 4,4 mln zł, co stanowiło 3,6% rozdysponowanej kwoty. Szczególnie ciekawe
wydają się projekty " Wzornictwo praktyczne na Politechnice Łódzkiej - studia II stopnia", " Studia dualne
na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" oraz "DualKosStud - studia z zakresu chemii kosmetycznej
zintegrowane z przemysłem"
Tabela 3. Kierunki, które otrzymały dofinansowanie w 2018 r. w ramach konkursu NCBR nr POWR.03.01.00-IP.0800-DUO/18
Miejsce
Kwota
w
Uczelnia
Tytuł projektu
dofinansowania
rankingu
Politechnika Wzornictwo praktyczne na Politechnice Łódzkiej - studia II stopnia
3.
1 392 259,60 zł
Łódzka
7.
8.
23.

Politechnika
Łódzka
Uniwersytet
Łódzki
Uniwersytet
Łódzki

Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

2 619 728,72 zł

Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych

652 857,40 zł

DualKosStud - Studia z zakresu chemii kosmetycznej zintegrowane z
przemysłem
Łączna kwota dofinansowania:

967 204,44 zł
4 379 050,16 zł

Źródło: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/lista_rankingowa_duo_18.pdf

Pod względem kierunków kształcenia w 2018 r. największą popularnością wśród studentów
cieszyły się kierunki z podgrupy biznesu i administracji, na których kształciło się ponad 17% studentów
(12,1 tysiąca). Kierunki te wybrało 15% studentów uczelni publicznych (8 131) oraz 25% niepublicznych
(4 002). Kolejną podgrupą cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród studentów były kierunki
medyczne, które studiowało
Wykres 6. Najważniejsze podgrupy kierunków studiów w województwie
15% wszystkich
łódzkim w podziale na szkoły publiczne i niepubliczne w 2018 r. wg liczby ponad
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
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Na przestrzeni lat 2013-2018 odnotowano niewielki (1,8 p.p.) wzrost udziału studentów
kierunków inżynieryjno-technicznych co znalazło przełożenie na zmianę miejsca regionu łódzkiego
w rankingu województw z dwunastego na ósme. W 2018 r. różnica między regionem łódzkim
a podkarpackim, które miało największy udział studentów na kierunkach inżynieryjno-technicznych
w ogóle studentów, wynosiła 3,2 p.p.
Kierunki artystyczne cieszyły się zainteresowaniem 3 539 osób, czyli 5% studentów ogółem.
Jedynie w tym przypadku udział studentów z poszczególnych typów uczelni był do siebie zbliżony
(5,2% studentów z uczelni publicznych oraz 4,5% z uczelni niepublicznych).
Struktura wykształcenia absolwentów była w znacznej mierze podobna do analogicznej
dla studentów. Najwięcej absolwentów w 2018 r. było po kierunkach związanych z biznesem
i administracją. Stanowili oni 21,4% ogółu absolwentów, tj. 3 962. Na drugim miejscu (podobnie
jak w przypadku studentów)
Wykres 7. Najważniejsze podgrupy kierunków studiów w województwie
były kierunki medyczne,
łódzkim w podziale na szkoły publiczne i niepubliczne w 2018 r. wg liczby
które ukończyło 13,6%
absolwentów [%].
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
studentów. Ponad jedną
trzecią
absolwentów
stanowili ci, którzy ukończyli inne kierunki niż ww. W analizie najpopularniejszych kierunków studiów
w regionie, najbardziej uderza nadal niewielka popularność kierunków inżynieryjno – technicznych.
Z perspektywy gospodarki opartej na rozwoju innowacyjności, takie ukierunkowanie zainteresowań
studentów oraz kwalifikacji absolwentów jest 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.
Ranking uczelni wyższych - najbardziej znanym w skali kraju jest ranking PERSPEKTYWY, który
każdego roku ocenia uczelnie w Polsce z uwzględnieniem ich prestiżu, innowacyjności, potencjału
naukowego, efektywności naukowej, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia. Z analizy
zmian zachodzących w rankingu dla poszczególnych uczelni w latach 2013-2018 wynikało, że tylko dwie
uczelnie z regionu poprawiły swoją ogólną pozycję: Politechnika Łódzka o jedno miejsce a Uniwersytet
Łódzki o trzy. Przy czym zaznaczyć należy, że Politechnika Łódzka dzieliła swoje miejsce ex aequo
z 4 innymi uczelniami. Niestety Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach znalazły się na niższej pozycji niż w 2013 r. Podobnie jak niepubliczne szkoły: Społeczna
Akademia Nauk oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. Wprawdzie trzy największe łódzkie
uczelnie znalazły się w pierwszej 20. Rankingu PERSPEKTYWY 2018, ale przed najwyższą pozycją regionu
znalazły się uczelnie z 8 miast, które akumulują zarówno więcej studentów, jak i kadry naukowej.
Taki stan rzeczy może wskazywać, że łódzkie ośrodki tracą na znaczeniu w skali kraju.
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Tabela 4. Uczelnie z województwa łódzkiego wg rankingu PERSPEKTYWY w 2013 i 2018 r.
Typ rankingu

Nazwa uczelni

Uczelni Akademickich
Uczelni Akademickich
Uczelni Akademickich
Uczelni Akademickich

Politechnika Łódzka
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Społeczna Akademia Nauk
Akademia HumanistycznoEkonomiczna
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Skierniewicach

Uczelni Akademickich
Wyższych Szkół Zawodowych

Miejsce
w rankingu
w 2018 roku

Miejsce
w rankingu
w 2013 roku

12.
19.
20.
78.

13.
16.
23.
64.

91.

82.

30

28

Źródło: http://ranking.perspektywy.pl/2018/;
http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1627:rankingwg-typow-uczelni-akademickich-2014&catid=145&Itemid=290

Personel akademicki - zgodnie z danymi pochodzącymi z GUS, w województwie łódzkim w 2018
r. na wszystkich uczelniach wyższych pracowało ogółem 6 062 nauczycieli akademickich (spadek o 19,7%
w stosunku do 2013 r.). Pod względem liczby pracowników akademickich region był na 6. miejscu
w kraju. Zmniejszenie się liczby osób zatrudnionych jako pracowników naukowych było zbieżne
z tendencją w większości województw (poza małopolskim). Najwięcej pracowników związanych było
z naukami ogólnymi, reprezentowanymi w województwie przez Uniwersytet Łódzki, drugą dużą grupą
byli nauczyciele wykładający na Uniwersytecie Medycznym. Trzecią najliczniejszą grupą pracowników
stanowili wykładowcy Politechniki Łódzkiej. Spośród uczelni publicznych tylko Uniwersytet Medyczny
zwiększył liczbę nauczycieli akademickich w porównaniu z 2013 r. Mimo, iż obserwowany był spadek
liczby zatrudnionych pracowników
Wykres 8. Struktura zatrudnienia pracowników naukowych na łódzkich naukowych, to w 2018 roku.
uczelniach w latach 2013-2018
zanotowano wzrost ich udziału
na Uniwersytecie
Łódzkim
(z
poziomu 34,1% do 35,2%),
2013
Uniwersytecie
Medycznym
2014
(z 19,5% do 22,2%) oraz wyższych
szkołach
artystycznych
2015
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
2016
im. L. Schillera w Łodzi; Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława
2017
Strzemińskiego w Łodzi i Akademii
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta
2018
Bacewiczów w Łodzi (z poziomu
0%
10%
20%
30%
40%
8,9% do 9,6%). Mogło być
to efektem lepszego dostosowania
uniwersytety
wyższe szkoły techniczne
tych placówek
do tworzenia
wyższe szkoły ekonomiczne
uniwersytety medyczne
bardziej
wyspecjalizowanych
wyższe szkoły artystyczne
pozostałe szkoły wyższe
kierunków
nauczania,
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
atrakcyjniejszych dla studentów.
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Personel badawczo-rozwojowy
W 2018 r. w województwie łódzkim personel badawczo – rozwojowy liczył 6 399 osób. Oznaczało
to wzrost o 25% w stosunku do 2013 r. Personel B+R stanowił 0,95% ogółu pracujących w województwie,
co oznaczało wzrost o 0,3 p.p. w stosunku do 2013 r. Wskaźnik zatrudnienia pracowników naukowobadawczych w sferze B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo w 2018 r. wyniósł 5,5. Był to wzrost o 1,8
w porównaniu z 2013 r. W latach 2013-2018 region łódzki awansował z 8. pozycji na 6. pod względem
pracujących w B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo.
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-technicznej. 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.
W 2018 r. zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) tworzyło w Polsce 8,9 mln osób, z czego
kobiety stanowiły 57,4%. Zasoby dla nauki i techniki (HRST) w województwie łódzkim stanowiły w 2018
roku 6,3% zasobów krajowych, co plasowało region na szóstej pozycji w Polsce. Były to wartości gorsze
w stosunku do 2013 r. (7,4%, 5. pozycja). Warto w tym miejscu zauważyć, że region miał jeden
z największych w kraju (2. pozycja) udziałów kobiet w zasobach – 59,3%.
Regionalny udział rdzenia zasobów ludzkich (HRSTC) w zasobach krajowych wynosił w 2018 r.
6,0%, a w zakresie zasobów wyróżnionych ze względu na wykształcenie (HRSTE) jak też zasobów
wyróżnionych ze względu na zawód (HRSTO) - 6,2%ogółu zasobów.
Tabela 5: Struktura zasobów ludzkich dla nauki i techniki według kategorii w 2013 i 2018 r.
2013
2018
Kategoria
łódzkie
Polska
łódzkie
Polska
Rdzeń zasobów ludzkich (HRSTC)
38,4%
42,1%
42,7%
44,6%
Wyróżnione ze względu na wykształcenie (HRSTE)
42,7%
40,4
39,3%
38,4%
Wyróżnione ze względu na zawód (HRSTO)
18,9%
17,5
18,1%
17%
Źródło: Nauka i technika 2014, Nauka i technika 2019, 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 –
technicznych. Do korzystnych trendów należy zaliczyć wzrost liczby pracowników naukowo-badawczych
na 1000 osób aktywnych zawodowo, co sugeruje, że województwo łódzkie powoli dogania przodujące
pod tym względem regiony.

Społeczeństwo informacyjne
Pod względem zaawansowania cyfrowego mieszkańców i rozwoju społeczeństwa
informacyjnego region łódzki dokonał w ciągu ostatnich kilku lat znaczącego skoku infrastrukturalnego.
Mimo postępujących zmian nadal w województwie są osoby, które są wykluczone cyfrowo.
Postępujący rozwój technologiczny i infrastrukturalny spowodował przeniesienie wielu form
życia społecznego do przestrzeni cyfrowej. Kwestie społeczeństwa informacyjnego należy rozpatrywać
z uwzględnieniem trzech kategorii: gospodarstw domowych, przedsiębiorców oraz e-administracji.
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Wykres 10. Odsetek gospodarstw domowych
posiadających dostęp do komputera
w latach 2014-2019.

Wykres 11. Odsetek gospodarstw domowych
posiadających dostęp do Internetu
w latach 2014-2019.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do komputera charakteryzował
się tendencją rosnącą. W regionie łódzkim jego wartość wzrosła z poziomu 71,3% w 2014 roku
do poziomu 76,8% w roku 2019. Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do komputera
w województwie łódzkim w poszczególnych latach był niższy od średniej wartości dla całego kraju
i województwo nie odrabiało dzielącego go dystansu do średniej krajowej, przy wyrównanej dynamice
zmian (łódzkie 107,7%, Polska 107,8%).
W zakresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu również należy odnotować
pozytywne zmiany. W 2014 r. niespełna 68% wszystkich gospodarstw domowych z terenu województwa
łódzkiego miało dostęp do Internetu. Natomiast w 2019 r. wartość ta wzrosła do 83,5%, co oznaczało
wzrost o ponad 15 p.p. Przyrost odsetka gospodarstw domowych z dostępem do Internetu był wyższy
w województwie łódzkim od wielkości przyrostu dla Polski. Mimo rosnącego udziału gospodarstw
domowych posiadających dostęp do Internetu nadal ponad 16% gospodarstw było wykluczonych z jego
użytkowania.
Poza samym dostępem do Internetu, ważnym wskaźnikiem jest również ten, mówiący o odsetku
gospodarstw domowych posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu. W 2019 roku
z szerokopasmowego Internetu korzystało w województwie łódzkim 78,4% gospodarstw domowych
(Polska 83,3%). W stosunku do roku 2014 udział tych gospodarstw w regionie łódzkim wzrósł o 6,7 p.p.
przy średnim wzroście w kraju na poziomie 7,6 p.p.. Jednocześnie zwiększyła się różnica miedzy
województwem a Polską i wynosiła ona w 2019 4,9 p.p. (rok 2016 – 3,96 p.p.).
Ciekawym zagadnieniem w kontekście
korzystania z komputera i Internetu przez
gospodarstwa domowe było to, w jakim celu
wykorzystywano Internet. W latach 2014-2019
zarówno w Polsce, jak i województwie łódzkim
2019
zwiększył się odsetek gospodarstw domowych
2018
wykorzystujących Internet do komunikowania
2017
się z innymi. W 2014 r. niespełna 55%
gospodarstw domowych województwa i 59,5%
2016
całego
kraju
komunikowało
się
za
0%
20%
40%
60%
80% 100%
pośrednictwem Internetu. W 2019 r. wartości
te wzrosły do 72,3% dla województwa i 74,1%
Polska
łódzkie
dla Polski. Część gospodarstw domowych
wykorzystywała
Internet
w
celach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
edukacyjnych, zawodowych czy prywatnych.
Największy odsetek gospodarstw wykorzystujących Internet w ten sposób odnotowano w roku 2014 ponad 15%, co było wyższą wartością niż średnia dla kraju (14,04%). W 2015 r. zaobserwowano znaczny
Wykres 12. Odsetek gospodarstw domowych
posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w
latach 2016-2019.
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spadek zainteresowania tym sposobem korzystania z Internetu zarówno w samym województwie,
jak i całym kraju. W kolejnych latach odnotowano wzrost zainteresowania korzystaniem z Internetu
w celach edukacyjnych i zawodowych. W 2019 r. już 13,8% gospodarstw domowych województwa
łódzkiego oraz 14,7% w całym kraju wykorzystywało Internet do zdobywania wiedzy.
Wykres 13. Odsetek gospodarstw domowych
wykorzystujących Internet do komunikowania się
w latach 2014-2019.

Wykres 14. Odsetek gospodarstw domowych
wykorzystujących Internet w celach edukacyjnych,
zawodowych i prywatnych w latach 2014-2019.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

W dobie zmieniającego się świata, postępującej cyfryzacji i automatyzacji (w tym gospodarki),
ważne jest utrzymanie obecnej tendencji wzrostu liczby osób mających dostęp i korzystających
z komputera, Internetu. Niestety wciąż w kraju, w tym województwie łódzkim jest wiele gospodarstw
domowych, które nie mają możliwości korzystania z komputera oraz Internetu, czy to ze względu na ich
brak, czy też brak umiejętności. Braki infrastrukturalne oraz umiejętności powodują, że osoby
te są wykluczone cyfrowo. Bardzo ważne jest, aby podejmować działania pozwalające niwelować,
a przynajmniej minimalizować jego skutki.
W samym 2019 roku 23,2% gospodarstw domowych nie posiadało komputera (o 6,3 p.p. więcej
niż w kraju), a 16,5% nie miało dostępu do Internetu (o 2,3 p.p. więcej niż odsetek gospodarstw
domowych w Polsce). Różnica wielkości między nieposiadającymi komputera a nieposiadającymi
dostępu do Internetu wynikała z faktu, że z Internetu można korzystać również z innych urządzeń
mobilnych. Odsetek osób w wieku 15-74, które nigdy nie korzystały z Internetu, w województwie
był bardzo zbliżony do średniej krajowej (województwo 15,6%, a Polska 15,5%). Wśród korzystających
z Internetu były osoby, które wprawdzie posiadały doświadczenie w korzystaniu z Internetu,
ale nie posiadały żadnych umiejętności informacyjnych. W województwie łódzkim było takich
7,6% mieszkańców, a w Polsce 8,2%. Wśród osób zamieszkujących województwo łódzkie 7,8%
miało doświadczenie w korzystaniu z Internetu, ale nie miało umiejętności komunikacyjnych. Było
to o 0,9 p.p. więcej niż wartość dla Polski. Ponad jedna trzecia mieszkańców województwa łódzkiego
oraz Polski w wieku 15-74 posiadała niskie umiejętności cyfrowe (wartości odpowiednio 38,4%
oraz 34,8%). Należy zauważyć, że wśród osób korzystających z Internetu nadal były osoby, które nie
miały żadnych umiejętności cyfrowych. Szacuje się, że w województwie łódzkim było to 0,8% osób
(w Polsce 1,4%).
Tabela 6. Brak umiejętności użytkowników Internetu w 2019 r.
Osoby nie
Osoby nie
Osoby, które
posiadające
posiadające
nigdy nie
żadnych
żadnych
korzystały
umiejętności
umiejętności
z Internetu
informacyjnych komunikacyjnych
Polska
15,5%
8,2%
6,9%
Łódzkie
15,6%
7,6%
7,8%
Źródło: ICT gospodarstwa domowe 2019, GUS

Osoby nie
posiadające
żadnych
umiejętności
programowania
34,3%
37,7%

Osoby nie
posiadające
żadnych
umiejętności
cyfrowych
1,4%
0,8%

Osoby
posiadające
niskie
umiejętności
cyfrowe
34,8%
38,4%

Następnym ważnym przejawem społeczeństwa informacyjnego było wykorzystanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) przez przedsiębiorstwa. W 2019 r. 96,6% przedsiębiorstw
z województwa łódzkiego wykorzystywało komputery w swojej działalności. Był to udział porównywalny
ze średnią dla przedsiębiorstw w kraju (96,8%). W porównaniu z 2013 r. zwiększył się udział
18

przedsiębiorstw korzystających z komputerów i jednocześnie zmniejszył się dystans od średniej dla kraju
(dla województwa 94%, dla Polski 95%). W przypadku udziału przedsiębiorstw korzystających
z szerokopasmowego Internetu wartości osiągnięte przez województwo były zbliżone do wartości
średniej dla Polski. W latach 2013-2019 największa różnica między odsetkiem firm z szerokopasmowym
Internetem w ogóle przedsiębiorstw dla województwa łódzkiego i dla Polski wyniosła 2,2 p.p. w 2018 r.
Wykres 15. Odsetek przedsiębiorstw
wykorzystujących komputery w swojej działalności
w latach 2013-2019.
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Wykres 16. Odsetek przedsiębiorstw z dostępem do
szerokopasmowego Internetu w latach 2013-2019.
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Wykres 17. Odsetek przedsiębiorstw wyposażających
swoich pracowników w urządzenia przenośne pozwalające
na mobilny dostęp do Internetu w latach 2013-2019.
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Wykres 18. Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących
media społecznościowe w swojej działalności w latach 20132019.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

W województwie zwiększył się udział przedsiębiorstw z dostępem do szerokopasmowego łącza
z poziomu 81,4% do 95,9%. Znamienne jest, że wraz z powszechnością wykorzystania komputerów
i szerokopasmowego Internetu w działalności wzrasta odsetek przedsiębiorstw, które wyposażają
swoich pracowników w urządzenia przenośne pozwalające na mobilny dostęp do Internetu17.
Analiza danych z lat 2013-2019 wykazała znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw, które oferowały
swoim pracownikom urządzenia do obsługi mobilnego Internetu. W 2013 r. 44,3% przedsiębiorstw
z województwa łódzkiego wyposażyło w ten sposób swoich pracowników. Średnia krajowa wynosiła
wtedy 48,4%. Natomiast w 2019 r. udział przedsiębiorstw, które wyposażały swoich pracowników
w urządzenia mobilne do korzystania z mobilnego Internetu, wyniósł 74,1% ogółu przedsiębiorstw
w województwie oraz 76,2% w Polsce. Oznacza to, że niemal trzy czwarte przedsiębiorstw wyposaża
w urządzenia przenośne przynajmniej w części swoich pracowników.
Przedsiębiorstwa nie tylko korzystają z komputera i Internetu w ramach swojej podstawowej
działalności, ale również wykorzystują możliwości, które daje Internet, w tym media społecznościowe18.
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Urządzenia przenośne pozwalające na mobilny dostęp do Internetu to m.in. smartfony, laptopy, notebooki, netbooki.

Pod hasłem wykorzystywanie mediów społecznościowych (social mediów, SM) należy rozumieć korzystanie przez
przedsiębiorstwo przynajmniej z jednego spośród : serwisów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn), blogów lub
18
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W latach 2013-2019 w województwie łódzkim zanotowano dwukrotne zwiększenie poziomu
wykorzystania social mediów przez przedsiębiorstwa i prawie dwukrotne w Polsce. W 2013 r.
16,5% przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego korzystało w ten sposób z Internetu,
a w Polsce 19,1%. W kolejnych latach odsetek przedsiębiorstw korzystających z możliwości mediów
społecznościowych sukcesywnie wzrastał. W 2019 r. 33,2% przedsiębiorstw z województwa łódzkiego
z nich korzystało oraz 36,6% przedsiębiorstw w kraju. Wzrost ten mógł wynikać z dostrzeżenia
możliwości, które wiążą się z korzystaniem przez przedsiębiorstwo z social mediów.

łódzkie

Polska

Wykres 19. Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących media społecznościowe w poszczególnych
celach w 2019 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

W 2019 roku najwięcej przedsiębiorców korzystało z nich w celu tworzenia wizerunku
przedsiębiorstwa lub marketingu produktu (np. reklamowania się). Takie przedsiębiorstwa stanowiły
28,9% ogółu przedsiębiorstw w województwie łódzkim oraz 32,5% w całym kraju. Najrzadziej media
społecznościowe były wykorzystywane do zaangażowania klientów w proces rozwoju lub innowacji
produktów (wyrobów, usług). W ten sposób wykorzystywało media 8,5% przedsiębiorstw
z województwa łódzkiego oraz 9,7% z Polski.
Inną, równie istotną formą wykorzystywania sieci przez przedsiębiorstwa jest składanie19
(e-zakupy) oraz otrzymywanie zamówień (e-sprzedaż). W latach 2013-2018 o ponad połowę zwiększył
się udział przedsiębiorstw składających zamówienia przez Internet. W 2013 r. 18,6% przedsiębiorstw
z województwa oraz 21,2% z Polski dokonywało e-zakupów. W 2018 r. w ten sposób korzystało już 31,9%
przedsiębiorstw z łódzkiego oraz 33,6% z kraju. Tendencję wzrostową można było zaobserwować
również wśród przedsiębiorstw, które otrzymują zamówienia przez sieci komputerowe. W 2013 r.
12,1% przedsiębiorstw z województwa łódzkiego prowadziło e-sprzedaż. Było to o 1,4 p.p. więcej
niż odsetek przedsiębiorstw w Polsce. Z kolei w 2019 r. udział przedsiębiorstw z województwa łódzkiego
wzrósł do 14,7%, a w Polsce do 15,7%.

mikroblogów prowadzonych przez przedsiębiorstwo (np. Twitter, Blogger), stron umożliwiających udostępnianie multimediów
(np. YouTube, Flickr, Instagram), narzędzi wymiany informacji Wiki.
19 Składanie zamówień dokonywane jest przez stronę internetową, aplikacje mobilne lub wiadomości typu EDI (elektroniczną
wymianę informacji, danych handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami).
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Wykres 20. Odsetek przedsiębiorstw składających
zamówienia przez stronę internetową, aplikacje
mobilne lub wiadomości typu EDI w latach 2013-2018.

Wykres 21. Odsetek przedsiębiorstw otrzymujących
zamówienia przez sieci komputerowe w latach 20132019.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

O poziomie innowacyjności, informatyzacji przedsiębiorstw świadczy też wskaźnik mówiący
o wykorzystywaniu robotów w prowadzonej
Wykres 22. Odsetek przedsiębiorstw korzystających z
działalności. W 2019 roku 6,3% przedsiębiorstw
robotów w latach 2018-2019.
z terenu województwa łódzkiego wykorzystywało
w swej działalności roboty, a ich udział w stosunku
2019
do roku poprzedniego zwiększył się o 0,4 p.p.
Wartości dla Polski były wyższe. W 2019 r. 7,5%
2018
przedsiębiorstw w kraju wykorzystywało w swojej
działalności roboty (wzrost o 1,2 p.p. w stosunku
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do 2018 r.).
Kolejnym
istotnym
aspektem
funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego
jest możliwość korzystania z e-administracji oraz wykorzystywanie tej możliwości zarówno przez
poszczególne osoby, jak i przedsiębiorstwa. W 2014 r. 26,1% mieszkańców województwa łódzkiego oraz
26,9% mieszkańców Polski skorzystało przez Internet z usług administracji publicznej. Natomiast w 2019
r. udział korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w województwie zwiększył
się do 38,2%, a w Polsce do 41,9%. Zdecydowanie korzystniej wypadali na tym tle przedsiębiorcy, już w
2013 r. ponad 90% przedsiębiorstw korzystało z usług administracji publicznej za pośrednictwem
Internetu (92,8% przedsiębiorców w województwie łódzkim i 90,4% przedsiębiorców w Polsce). W
kolejnych latach udział przedsiębiorców korzystających z usług administracji publicznej przez Internet
systematycznie wzrastał i w 2019 r. osiągnął poziom 95,9% przedsiębiorstw w regionie łódzkim i 96,3%
ogółu przedsiębiorstw w kraju.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Wykres 23. Odsetek osób korzystających z usług
administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w roku 2014 i 2020.
50

Wykres 24. Odsetek przedsiębiorstw korzystających
z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w
ciągu ostatnich 12 miesięcy w latach 2014-2019
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
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Istotny jest fakt, że zwiększa się liczba jednostek administracji publicznej udostępniających
aplikacje do pobrania oferujące e-usługi. W 2016 r. 5,2% jednostek w województwie i 7,1% jednostek
w kraju dawało taką możliwość. W 2017 r. zwiększyła się ta liczba i już 8,1% jednostek administracji
publicznej województwa łódzkiego oraz 11,3% jednostek w Polsce udostępniały mieszkańcom aplikacje
na urządzenia mobilne oferujące e-usługi.
Należy też zauważyć, że w 2015 r. 42,7% jednostek administracji publicznej w województwie
łódzkim i niemal 50% w Polsce korzystało z elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
W 2018 roku udział jednostek administracji publicznej wykorzystujących EZD zwiększył się w regionie
łódzkim do 47% jednak nadal znacząco odbiegał od średniej krajowej (Polska 65,3%).
Wykres 25. Odsetek jednostek administracji publicznej,
które udostępniały e-usługi w aplikacjach na
urządzenia mobilne oferujące w latach 2016-2017.
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Wykres 26. Odsetek jednostek administracji publicznej
korzystających z EZD w latach 2015-2018.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Podsumowując, słabszy niż przeciętnie w kraju rozwój społeczeństwa cyfrowego w regionie łódzkim
również może stanowić barierę dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. 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

Wykres 27. PKB per capita w latach: 2014, 2016, 2018, Polska = 100[%].
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
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Województwo łódzkie jest dość dobrze rozwinięte gospodarczo, ponadto od kilku lat ma
niezmiennie wysoki wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym. W 2018 roku
w regionie ponad 80% osób w wieku produkcyjnym było aktywnych zawodowo. Tym samym
województwo kolejny rok zajmowało 2. miejsce w kraju, za województwem mazowieckim. Od 2013 r.
wskaźnik ten wzrósł o 4 p.p., co było większym przyrostem niż ten, który zanotowano w kraju
(z 73,5% do 76,6%). W 2018 r. województwo, według wstępnych szacunków GUS, wypracowało
6% produktu krajowego brutto, tj. 126 411 mln zł, co dawało 6. pozycję w kraju. Warto zauważyć,
że udział ten jest niemal niezmienny od kilkunastu lat (2000 r. – 6,1%, 2010 – 6%, 2014 – 6,1%, 2018 6,0%). Roczna dynamika wzrostu PKB za 2018 rok wyniosła 105,9% i była nieznacznie mniejsza
od krajowej (106,3%). W rankingu województw wartość ta lokowała region na 10. pozycji.
Pod względem PKB na jednego mieszkańca, województwo zajmowało 6. miejsce w kraju z PKB
regionalnym stanowiącym 92,9 % średniej krajowej (Polska – 55 066 zł, 2018 rok). PKB per capita w 2018
r. w porównaniu z 2013 r. wzrosło o 22,4%.
Wykres 28. Dynamika przyrostu wielkości WDB do roku poprzedzającego w latach: 2013, 2015, 2017[%].
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Wydajność pracy mierzona wartością dodaną brutto (ceny bieżące) w regionie wynosiła
w 2017 r. 104 815 mln zł, co stanowiło 6% wartości krajowej i lokowało łódzkie na 6. miejscu w rankingu
regionów. Pod względem dynamiki zmian wartości WDB w okresie 2013-2017 województwo łódzkie
odnotowało niższe, niż średnie w kraju tempo wzrostu (o 0,7 p.p.) co spowodowało spadek pozycji
regionu z 10. na 12. miejsce w Polsce i zwiększenie dystansu do przodujących województw.
W 2017 r. największy udział w generowaniu wartości dodanej brutto w regionie miał przemysł i stanowił
on 29,9% ogółu. Pod względem udziału przemysłu w wytworzeniu WDB województwo znajdowało się
na szóstym miejscu. Z kolei najmniejszy udział miało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, które
wygenerowało 3,9% wartości WDB. W rankingu udziału rolnictwa w wytworzeniu wartości dodanej
brutto województwo znajdowało się na siódmej pozycji. W latach 2013-2017 udział poszczególnych
rodzajów działalności w wytworzeniu wartości dodanej brutto był względnie stały. W 2013 r. rolnictwo
stanowiło 3,8% WDB, tj. o 0,1 p.p. mniej niż w 2017 r. Największa zmiana wielkości wystąpiła
w budownictwie, gdzie w 2013 r. stanowiło ono 6,4% WDB, a cztery lata później zmniejszyło się do 5,9%.
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Tabela 7. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności w ogółem w 2017 r. (%)
Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
i rybactwo

Przemysł

Budownictwo

Handel; naprawa
Działalność
pojazdów
finansowa
samochodowych i ubezpieczeniowa

Pozostałe
usługi

Polska
3,1
26,3
7,2
29,3
9,1
25,0
Dolnośląskie
1,5
32,5
6,9
25,4
8,6
25,1
Kujawsko-Pomorskie
4,5
28,0
7,4
28,6
7,6
23,9
Lubelskie
6,4
21,2
6,8
28,3
9,3
28,1
Lubuskie
3,5
33,8
6,2
25,9
7,3
23,3
Łódzkie
3,9
29,9
5,9
27,4
9,0
24,0
Małopolskie
1,4
22,6
8,8
30,2
8,1
28,8
Mazowieckie
3,0
17,6
6,7
34,3
13,0
25,4
Opolskie
3,4
31,4
7,8
24,7
7,4
25,5
Podkarpackie
1,8
31,0
6,9
27,2
7,6
25,4
Podlaskie
7,9
22,4
7,2
27,8
8,2
26,4
Pomorskie
2,5
26,5
8,1
29,7
8,3
24,9
Śląskie
0,8
35,1
7,4
26,8
7,5
22,5
Świętokrzyskie
4,8
26,1
8,2
28,1
7,3
25,5
Warmińsko-Mazurskie
6,6
27,0
7,0
24,2
8,3
27,0
Wielkopolskie
4,4
29,1
7,0
30,2
7,4
21,9
Zachodniopomorskie
3,1
22,5
8,7
29,8
8,2
27,6
*Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja
** Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości
Źródło: Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2017 r., GUS, Warszawa 2019

W 2017 r. produktywność pracy mierzona wartością dodaną brutto na 1 pracującego wyniosła
w regionie 107 544 zł, tj. 91,1% średniej krajowej (Polska 118 027 zł). W stosunku do 2016 r. zanotowano
wzrost o 3 602 zł na jednego pracującego, tj. o 3,5%. Wzrost wartości WDB w przeliczeniu na 1 osobę
pracującą w regionie był porównywalny ze wzrostem odnotowanym w kraju - 3,6%. Pod względem
dynamiki wzrostu WDB do roku poprzedniego województwo łódzkie w 2017 r. było na 10. pozycji.
Wartość wskaźnika przez ostatnie lata systematycznie rosła, jak również zmniejszał się dystans regionu
łódzkiego od średniej krajowej. Świadczyło to o systematycznym wzroście wydajności pracy
w województwie. W 2017 r. region osiągnął 110,7% wartości WDB na 1 pracującego z 2013 r. i uplasował
się na piątej pozycji z wartością wyższą od przyrostu dla Polski (110,2%).
Tabela 8. Wartość dodana brutto na 1 pracującego (ceny bieżące) w województwie łódzkim oraz w kraju
w latach 2013 – 2017 [zł]
POLSKA
ŁÓDZKIE

2013
107 098
97 136

2014
109 951
100 299

2015
113 637
103 590

2016
113 875
103 942

2017
118 027
107 544

Dynamika zmian
110,2%
110,7%

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Analiza WDB na 1 pracującego w poszczególnych działach gospodarki wykazała, że w 2017 r.
wydajność pracy w regionie łódzkim niemal we wszystkich branżach była niższa od średniej krajowej.
Wyjątkiem była działalność finansowa i ubezpieczeniowa wraz z obsługą rynku nieruchomości (100,6%,
Polska=100%), jednak przewaga ta była bardzo niewielka a region zajmował 7.pozycję w kraju.
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Tabela 9. Wartość dodana brutto na 1 pracującego według działów gospodarki w 2017 r. w województwie
łódzkim oraz w kraju na tle innych województw [w złotych]
Działy gospodarki
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Przemysł
Budownictwo
Handel; naprawa pojazdów samochodowych;
transport
i
gospodarka
magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia; informacja i
komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
obsługa rynku nieruchomości
Pozostałe usługi

Polska

Łódzkie

pozycja WŁ w kraju

24 596
151 128
141 327

23 397
142 071
139 186

11
7
5

127 356

118 169

9

270 047

271 780

7

100 681

94 139

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

W 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu w województwie wyniosła 86 418,4 mln zł,
co stanowiło 5,7% wartości krajowej oraz siódmą pozycję w skali kraju. W latach 2013-2018 udział
regionu w produkcji sprzedanej przemysłu był na względnie stałym poziomie (w 2013 r. 5,9%, w 2018
spadek o 0,2 p.p.). Analogicznie do zmiany produkcji sprzedanej przemysłu wartość ta w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wzrosła z poziomu 27 765 zł w 2013 do poziomu 34 979 zł w 2018, tj. o 26%. Wartość
produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca w regionie była niższa od średniej wartości w Polsce,
podobnie jak wielkość jej zmiany w porównaniu z 2013 r. Region uplasował się na 7. miejscu
pod względem wartości przypadającej na 1 mieszkańca oraz pod względem jej udziału w średniej kraju.
Z analizy dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu województwa wynikało, że od 2013 r. wzrosła
ona niemal o jedną czwartą osiągając w 2018 r. wielkość 86 418,4 mln zł, tj. 124,7% wartości z 2013 r.
Wykres 29. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w regionie i kraju w latach 2014-2018 [%]
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*Lata 2014-2015 ceny stałe z 2010 r., 2016-2018 ceny stałe z 2015 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Województwo łódzkie w stosunku do 2013 r. uplasowało się na 12. pozycji z przyrostem mniejszym
od średniej krajowej o 3,8 p.p. (średni przyrost wynosił 28,6%). Analiza zmiany wielkości produkcji
sprzedanej w porównaniu z rokiem poprzedzającym wykazała, że w tym okresie wskazywał tendencję
wzrostową, ale jej wielkość fluktuowała, co było zbieżne z tendencją kraju. W 2018 r. wartość produkcji
sprzedanej wyniosła 105,6% wartości z 2017 r. Największy przyrost region zanotował w 2017 r. i wyniósł
on 8% wartości (średnia dla kraju 8,9%), zaś najniższy w 2014 r. - 1,3% (Polska - 2,3%). Jedynie w 2015 r.
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województwo miało większy wzrost niż średnia dla Polski (6,1%, Polska 3,8%). Należy zauważyć,
że w porównaniu z 2014 r. województwo poprawiło swoją lokatę w rankingu dynamiki produkcji
sprzedanej przemysłu i zajęło 9. pozycję (wzrost o dwa miejsca).
W latach 2013-2018 liczba zatrudnionych w województwie łódzkim zmniejszyła się z poziomu
1 248 tys. do 1 121 tys. osób (spadek o 10,0%). Wpływ na zmniejszenie liczby zatrudnionych miało
zwiększanie się liczby osób w wieku poprodukcyjnym, tj., opuszczających rynek prac oraz emigracja
zarówno wewnątrzkrajowa jak i zagraniczna. Województwo łódzkie było jednym z czterech województw
(obok lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego), w których odnotowano zmniejszenie liczby pracujących.

Polska

Łódzkie

Wykres 30. Struktura zatrudnienia w województwie i kraju w latach: 2013, 2016, 2018 [%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Z analizy zmian w strukturze zatrudnienia wynika, że w regionie zachodzą podobne zmiany co
w kraju, tj. zmniejszeniu ulega udział pracujących w rolnictwie, a zwiększeniu pracujących w przemyśle
oraz usługach. Udział regionalnego sektora rolniczego w liczbie pracujących w latach 2013-2018
zmniejszył się o 1,9 p.p.(z 164 tys. do 126 tys. osób), a krajowego o 2,4 p.p. (z 1 867 tys. do 1 578 tys.).
W 2018 r. województwo łódzkie pod względem udziału procentowego w pracujących ogółem
znajdowało się na 6. pozycji, tak samo jak w 2013 r. Z kolei w sektorze przemysłowym był zauważalny
wzrost udziału pracowników o 1,4 p.p., mimo iż liczba pracujących spadła o 24 tys. (2013 r. - 394 tys.,
2018 r. - 370 tys.). Natomiast w kraju wraz ze wzrostem liczby pracujących nastąpił wzrost ich udziału
w pracujących ogółem (2013 r. - 30,5%, 2018 r. - 31,7%). W sektorze usługowym było najwięcej
pracujących, bowiem skupiał on ponad połowę wszystkich zatrudnionych w każdym z województw.
Mimo iż liczba pracujących w latach 2013-2018 zmniejszyła się o 65 tys. (z 689 tys. w 2013 r. do 624 tys.),
to ich udział w pracujących ogółem zwiększył się do poziomu 55,7%.
W 2019 r. w regionie powstało 21 459 podmiotów, z czego 52 były to spółki handlowe
z kapitałem zagranicznym. W ciągu ostatnich siedmiu lat w regionie zanotowano malejący trend
w liczbie nowopowstałych spółek, podobnie jak w całym kraju. Nowo zarejestrowane spółki z udziałem
kapitału zagranicznego stanowiły 35,9% wartości z 2013 r. Mimo trendu malejącego województwo
w porównaniu z całym krajem w najmniejszym stopniu go odczuło, ponieważ liczba nowopowstałych
spółek w całym kraju w 2019 r. (307) stanowiła 7,6% liczby z 2013 r. (4 022). Nowe podmioty z udziałem
kapitału zagranicznego z województwa łódzkiego stanowiły w 2019 r. 16,9% nowo zarejestrowanych
podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce i zwiększyły swój udział w porównaniu z 2013 r. który
wynosił wtedy 3,6%.
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Łącznie w województwie w 2019 r. funkcjonowało 2 616
pomiotów z udziałem kapitału zagranicznego (w sektorze publicznym
- 2, w sektorze prywatnym - 2 614), co stanowiło 3,4% ich liczby
Powiaty z największą liczbą
w kraju i dawało 7. pozycję w rankingu. Nowopowstałe spółki
nowopowstałych podmiotów
handlowe z kapitałem zagranicznym stanowiły 2% zarejestrowanych
z udziałem kapitału zagranicznego w
2019 r.
podmiotów tego typu w regionie. W porównaniu z 2013 r. liczba
podmiotów w regionie była mniejsza i stanowiła 85% wartości
m. Łódź
34
(3 076). W tej kwestii województwo wykazało się taką samą
powiat pabianicki
3
tendencją co średnia wartość dla Polski. W 2019 r. liczba podmiotów
powiat rawski
3
z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce stanowiła 98% wartości
Powiaty z największą liczbą
z 2013 r. Kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym
podmiotów z udziałem kapitału
regionu wynosił w 2018 r. 4 035 złotych (7. pozycja w kraju, awans
zagranicznego w 2019 r.
o cztery pozycje w stosunku do 2013 r.), co wyraźnie pokazywało
1579
m. Łódź
jego przeciętną koncentrację w województwie, jednak z zarysowaną
148
powiat pabianicki
wyraźną tendencją wzrostową. W analizowanym okresie kwota
143
kapitału zagranicznego przypadająca na 1 mieszkańca w wieku
powiat łódzki wschodni
133
produkcyjnym wzrosła o 916 zł i osiągnęła 129,4% wartości z 2013 r.
powiat zgierski
(3 119 zł). Kwota przypadająca na jednego mieszkańca regionu była
Powiaty z największym udziałem
zainwestowanego kapitału
mniejsza niż średnia jej wysokość w kraju - 8 751 zł, co stanowiło
zagranicznego w 2018 r. [mln zł]
46,1% jej wysokości. W ujęciu wewnątrzregionalnym kapitał
3126,3
zagraniczny koncentruje się głównie w trzech rejonach. Najwięcej
m. Łódź
nowych
spółek
z
udziałem
kapitału
zagranicznego
721,0
powiat kutnowski
w 2019 r. powstało w Łodzi - 34 oraz powiatach: pabianickim
458,9
powiat zgierski
i rawskim (po 3). Podobnie jak w przypadku nowych podmiotów,
Powiaty z najwyższym wskaźnikiem
najwięcej spółek handlowych z kapitałem zagranicznym w 2019 r.
kapitału zagranicznego na
1 mieszkańca w wieku produkcyjnym
zarejestrowanych było w Łodzi - 1 579 (60,4%). Na drugim miejscu
w 2018 r. [zł]
znalazł się powiat pabianicki z udziałem 5,7%, a na kolejnych
12
351
miejscach powiaty łódzki wschodni (5,5%) oraz zgierski (5,1%).
powiat kutnowski
Pod względem wysokości kapitału zagranicznego ponownie
7 988
m. Łódź
na pierwszym miejscu w 2018 r. znalazło się miasto Łódź, skupiające
4 738
powiat łęczycki
sobie niemal 53% całego kapitału zagranicznego
Źródło: Opracowanie własne na w
podstawie BDL, GUS
skoncentrowanego
w
województwie.
Znaczne
kwoty
zainwestowano również w powiecie kutnowskim (12% kapitału). Kolejnym znaczącym miejscem
koncentracji kapitału zagranicznego w 2018 r. był powiat zgierski, w którym gromadziło się 8% jego
wartości zainwestowanej w województwie łódzkim. Z kolei najwyższe wskaźniki kapitału zagranicznego
przypadającego na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym miały powiat kutnowski, miasto Łódź
oraz powiat łęczycki, w których przypadały kwoty wyższe niż średnia kwota w regionie (odpowiednio:
306%, 198% oraz 117% jej wysokości).
Tabela 10. Kapitał zagraniczny
w powiatach województwa
łódzkiego. Wybrane aspekty

Atrakcyjność inwestycyjna jest wynikiem oceny istotnych z punktu widzenia inwestora
warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Oceny przyznawane są w sześciostopniowej skali
„A” – „F”, gdzie „A” jest oceną najwyższą zaś „F” najniższą. Ranking atrakcyjności województw
dla działalności przemysłowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przeprowadzony w 2017 r.,
zaliczył województwo łódzkie do grupy województw, w których istnieją korzystne ogólne warunki
dla prowadzenia biznesu i przyznał klasę „C”. Centralne położenie regionu zostało uznane za atut
ze względu na znakomite położenie komunikacyjne, dzięki czemu województwo ma szczególnie wysokie
walory lokalizacyjne dla inwestycji skierowanych na rynek krajowy i międzynarodowy.
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Mapa 3. Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatów woj. łódzkiego
z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017

Posiadane zasoby pracy (rozumiane jako tani pracownicy o niskich kwalifikacjach,
ale i wykwalifikowani pracownicy) uznano za kolejną mocną stronę. Za walor województwa uznano
również duży potencjał naukowo-badawczy, posiadane zasoby węgla brunatnego oraz zasoby
wód termalnych. W raporcie Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017 do najwyższej klasy „A” zaliczono
powiat bełchatowski oraz miasta Łódź i Skierniewice a do klasy „B” powiat łódzki wschodni, miasto
Piotrków Trybunalski oraz powiat zgierski.
Z kolei w skali Unii Europejskiej województwo łódzkie zostało ocenione jako region o dość niskiej
atrakcyjności inwestycyjnej. Spośród 275 regionów województwo łódzkie zajęło 148. miejsce,
co oznaczało poprawę lokaty sprzed roku o 25 pozycji i było to największą zmianą wśród polskich
województw.
Indeks Millennium 2019 oceniający potencjał innowacyjności regionów (pod względem
wydajności pracy, wydatków na B+R, edukacji policealnej, liczby pracujących w B+R oraz liczby
patentów) przyznał województwu łódzkiemu 7. miejsce, co oznaczało poprawę lokaty względem
pierwszej edycji badania z 2016 r. (8. pozycja). Indeks wyróżnił region za wzrost wydatków ponoszonych
na badania i rozwój. Jako atuty województwa uznano, podobnie jak w rankingu Atrakcyjności
inwestycyjnej regionów, centralne położenie województwa, ale również wysoki współczynnik
aktywności zawodowej20.
Według raportu21 Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
w Polsce (SOOIiP), w 2017 r. w województwie łódzkim działało ogółem 35 instytucji otoczenia biznesu
działających w postaci ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. W porównaniu z 2014 r. ich liczba uległa
zmniejszeniu zgodnie z ogólnokrajową tendencją. Dało to 7. miejsce w rankingu regionów. W 2018 r.
trzy ośrodki innowacji z regionu łódzkiego otrzymały akredytację w ramach usług doradczych
Ministerstwa Rozwoju (ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii): Łódzka Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Centrum
Badań i Innowacji Pro-Akademia (również w ramach usługi wsparcia22). Polska Agencja Inwestycji
i Handlu w swoim raporcie Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Województwo łódzkie23 oceniła
Indeks Millennium 2019. Potencjał Innowacyjności Regionów.
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce raport 2018, SOOIiP
22 https://www.gov.pl/web/rozwoj/osrodki-innowacji
23 Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Województwo łódzkie, Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, listopad 2017
20
21
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rozwój instytucji otoczenia biznesu jako ważny czynnik atrakcyjności inwestycyjnej. Na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości, poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i pobudzanie tworzenia
powiązań kooperacyjnych oraz innych form współpracy, na terenie województwa działało 25 instytucji
otoczenia biznesu: siedem izb gospodarczych, siedem stowarzyszeń, jeden inkubator przedsiębiorczości,
cztery parki, cztery ośrodki doradztwa oraz jedna instytucja finansowa. Jako szczególną formę wsparcia
uznano funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestora działające w strukturze Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego ze względu na zapewnienie inwestorom kompleksowej obsługi.
W 2019 r., w regionie działało 254 322 przedsiębiorstw (7. pozycja w rankingu województw),
co stanowiło 5,6% podmiotów w kraju. W porównaniu z 2013 r. ich liczba wzrosła o 16 407 (miejsce
w rankingu się nie zmieniło). W ujęciu wewnątrzregionalnym najwięcej podmiotów znajdowało
się w mieście
Łodzi
(37,4%
regionalnych
Tabela 11.Struktura podmiotów w województwie podmiotów) oraz powiatach zgierskim (6,8%)
łódzkim i w kraju wg rodzaju działalności w 2019 r.
i pabianickim (5,4%). Struktura przedsiębiorstw
rolnictwo,
w regionie z uwzględnieniem rodzajów działalności
leśnictwo,
przemysł
pozostała
łowiectwo i budownictwo działalność była bardzo zbliżona do struktury krajowej.
i rybactwo
W sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa
Polska
1,6%
21,6%
76,8%
i rybactwa prowadziło działalność 1,5% podmiotów
Łódzkie
1,6%
22,5%
75,9%
w regionie, co było niższe jedynie o 0,1 p.p.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
od udziału krajowego. Działalnością przemysłową
i budowlaną zajmowało się 22,8% regionalnych przedsiębiorców, co było większym o 0,7 p.p. udziałem
niż średnia kraju. Najwięcej podmiotów zajmowało się pozostałą działalnością - 75,6%, o 0,9 p.p.
mniej niż w kraju.
Podobnie jak w całym kraju, zdecydowana większość podmiotów, bo aż 95,5% to były
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Stanowiły one 5,4% wszystkich
przedsiębiorstw w kraju. Przedsiębiorstwa takie charakteryzowały się zazwyczaj niskim potencjałem
innowacyjnym i brakiem własnego zaplecza badawczo – rozwojowego. Drugą największą grupą były
przedsiębiorstwa małe, w których liczba pracowników nie przekracza 49 osób. Przedsiębiorstwa
zatrudniające powyżej 1000 osób miały najmniejszy udział w liczbie regionalnych podmiotów.
Regionalne proporcje były bardzo zbliżone do struktury krajowej.
Tabela 12. Podmioty wg klas wielkości w województwie łódzkim w 2019 r.
Jednostka
0-9
10 - 49
50 - 249 250 - 999 1000 i więcej
Łódzkie
Polska

Liczba
Udział [%]
Udział [%]

243 603
95,54
96,05

8 806
3,68
3,21

1 671
0,69
0,65

205
0,082
0,082

37
0,015
0,017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Niewielka była także dynamika względnego poziomu przedsiębiorczości, wyrażonego liczbą
podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności. W województwie łódzkim w 2018 r.
wartość ta wynosiła 1 004 firm (znacząco mniej w stosunku do poziomu kraju - 1136 podmiotów).
W rankingu województw łódzkie zajęło 10. pozycję, zaś od 2013 r. dynamika tego wskaźnika wyniosła
zaledwie 106% Dla porównania dynamika wartości bezwzględnej liczby podmiotów gospodarczych
w systemie REGON w okresie od 2013 do 2018 r. wyniosła 104%.
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Ciekawych wniosków dostarcza
analiza
struktury
sektorowej
nowo
zarejestrowanych firm. W porównaniu
sektor
sektor
sektor przetwórstwa
do kraju,
w
województwie
łódzkim
medyczny kreatywny
rolno-spożywczego
odnotowano większy udział nowych firm
Polska
3,85%
6,93%
0,51%
z sektora medycznego oraz nieznacznie
Łódzkie
4,36%
6,66%
0,54%
większy udział nowych podmiotów z sektora
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
przetwórstwa rolno – spożywczego.
Nieznacznie mniejszy był za to udział firm przypisywanych do sektora kreatywnego. Zaobserwowane
trendy podkreślały ukierunkowanie regionu w strategicznych specjalizacjach. Od 2013 r. zwiększył się
w regionie udział nowo zarejestrowanych firm z sektorów medycznego i kreatywnego (odpowiednio o
0,11 p.p. oraz o 0,71 p.p.) oraz zmniejszył się udział w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego
(o 0,1 p.p.), co było zgodne z trendem krajowym.
Tabela 13. Udział nowo zarejestrowanych podmiotów
według sektorów w liczbie nowo zarejestrowanych
podmiotów ogółem w województwie łódzkim w 2018 r. [%]

W 2018 r. zaledwie 15,9% (14. miejsce w kraju) łódzkich przedsiębiorstw zakwalifikowano jako
innowacyjne, wobec 21,8% takich przedsiębiorstw średnio w kraju. Od 2013 r. zwiększył się ich udział
w regionie o 2,9 p.p.. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wprowadzających innowacje
to przedsiębiorstwa duże, zatrudniające ponad 250 osób (60,4%). Najmniej, bo zaledwie
13,9%, stanowiły małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 osób. W 2018 r. 20,6% regionalnych
przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło na rynek innowacje (13. miejsce w skali kraju),
co stanowiło mniejszy udział procentowy niż średnia krajowa - 24%. Najczęściej były to nowe
lub ulepszone procesy biznesowe (13. miejsce w kraju) oraz nowe lub ulepszone produkty (10. miejsce).
W mniejszym stopniu nowe lub ulepszone dla rynku produkty (13. miejsce). Udział firm
wprowadzających innowacje był niższy niż średnie wartości dla kraju, należy jednak wskazać,
że od 2013 r. udział łódzkich przedsiębiorstw w każdym z obszarów innowacji wzrósł zgodnie
z ogólnokrajową tendencją. Na rynku przedsiębiorstw usługowych sytuacja przedstawiała się nieco
inaczej. W 2018 r. w województwie łódzkim 11,1% badanych przedsiębiorstw usługowych wprowadziło
innowacje, co było niższą wartością niż średnia dla kraju (19,6%). Innowacje wprowadzone na rynek
przez łódzkie firmy usługowe to głównie nowe lub ulepszone procesy biznesowe (10,8%).
Nowe lub ulepszone produkty stanowiły tylko 3,6% innowacji w regionie (w tym produkty nowe
dla rynku stanowiły 1,8%).
W 2018 r., przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną
stanowiły w województwie łódzkim zaledwie 11,4%. Była to wartość poniżej średniej krajowej (15,7%),
Tabela 14. Przedsiębiorstwa innowacyjne wg
rodzajów wprowadzanych innowacji w 2018 r.
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Polska
nowe lub ulepszone
produkty
nowe lub ulepszone dla
rynku produkty
nowe lub ulepszone procesy
biznesowe

Przedsiębiorstwa przemysłowe
Łódzkie

16,8%

15,7%

7,5%

6,3%

19,9%

16,7%

Przedsiębiorstwa z sektora usług
nowe lub ulepszone
produkty
nowe lub ulepszone dla
rynku produkty
nowe lub ulepszone procesy
biznesowe

Tabela 15. Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe oraz
w sektorze usług w 2018 r. Wybrane aspekty.

Ponoszące nakłady na
działalność innowacyjną [%]
Ponoszące nakłady na
działalność innowacyjną [tys. zł]
Współpracujące w zakresie
działalności inwestycyjnej [%]

Polska

Łódzkie

16,8%

11,4

23 388 659

3 512 555

6,6

4,8

Przedsiębiorstwa z sektora usług

Polska

Łódzkie

9,6%

3,6%

4,2%

1,8%

17,5%

10,8%

Ponoszące nakłady na
działalność innowacyjną [%]
Ponoszące nakłady na
działalność innowacyjną [tys. zł]
Współpracujące w zakresie
działalności inwestycyjnej [%]

Polska

Łódzkie

9,6%

4,1

13 094 803

424 297

3,6

1,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
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która w rankingu województw plasowała łódzkie na 15. pozycji (spadek o jedną pozycję wobec
r. ubiegłego, o pięć w porównaniu z 2013 r.). Wartość wskaźnika od 2013 r. coraz bardziej oddalała
się od średniej krajowej. Z kolei sytuacja w przedsiębiorstwach usługowych również nie była korzystna.
Mimo wzrostu udziału przedsiębiorstw usługowych ponoszących nakłady w kraju (z 9,3% w 2013 r.
do 10,1% w 2018 r.), w regionie obserwowany był spadek ich udziału z poziomu 6,44% w 2013 r. do 4,1%
w 2018. Taka wartość wskaźnika ulokowała województwo na 15. miejscu w rankingu (spadek o jedną
pozycję w stosunku do 2013 r.). W 2018 r. przedsiębiorstwa województwa poniosły koszty na działalność
inwestycyjną w wysokości 3 936 852 tys. zł, co stanowiło 10,8% wartości tych nakładów poniesionych przez
wszystkie przedsiębiorstwa i dało 2. pozycję w skali kraju. Przedsiębiorstwa przemysłowe skumulowały
89,2% nakładów poniesionych w regionie, a przedsiębiorstwa usługowe 10,8%.
Województwo łódzkie ma bardzo niski wskaźnik przedsiębiorstw przemysłowych,
które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej. W latach 2013 – 2018 nastąpił spadek z 10.
na 14. pozycję, co wiązało się ze zmniejszeniem się udziału przedsiębiorstw przemysłowych
współpracujących z poziomu 5,2% do 4,8%. Jeszcze gorzej przedstawiała się intensywność współpracy
w zakresie działalności innowacyjnej wśród przedsiębiorstw usługowych, gdzie nastąpił spadek
z 6. lokaty na 14. W sektorze usług współpracowało ze sobą w zakresie innowacji tylko
1,3% przedsiębiorstw. Wartości wskaźników uzyskane przez województwo były poniżej średniej
krajowej.
Z analizy udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach
przemysłowych w województwach wynikało, że region łódzki zajął w 2018 roku piątą pozycję w kraju.
Zarazem wartość jaką wypracowało województwo (9,2%) była wyższa od średniej krajowej (9,1%). Udział
Tabela 16. Nakłady wewnętrzne w latach 2013-2018 w województwie łódzkim oraz w kraju. Wybrane aspekty.
Nakłady wewnętrzne na B+R ogółem
dynamika
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013-2018
[mln zł]
[mln zł]
[mln zł]
[mln zł]
[mln zł]
[mln zł]
[%]
POLSKA
14 423,8
16 168,2
18 060,7
17 943,0
20 578,5
25 647,8
177,82%
ŁÓDZKIE
908,8
1 070,1
1 282,0
1 079,5
1 517,8
1 914,4
210,65%
Nakłady wewnętrzne na B+R w sektorze przedsiębiorstw
dynamika
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013-2018
[mln zł]
[mln zł]
[mln zł]
[mln zł]
[mln zł]
[mln zł]
[%]
POLSKA
6 291,2
7 532,1
8 411,4
11 782,5
13 271,9
16 950,8
269,44%
ŁÓDZKIE
484,3
630,7
744,6
714,6
953,7
1 197,7
247,31%
Nakłady wewnętrzne na B+R na 1 mieszkańca
dynamika
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013-2018
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[%]
POLSKA
374,6
420,1
469,7
466,9
535,6
667,7
178,24%
ŁÓDZKIE
312,2
367,9
441,2
371,8
522,9
659,9
211,37%
Nakłady wewnętrzne na B+R w relacji do PKB (ceny bieżące)
dynamika
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013-2017
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[%]
POLSKA
0,87
0,94
1,00
0,96
1,03
b.d.
118,39%
ŁÓDZKIE
0,65
0,74
0,85
0,69
0,91
b.d.
140,00%
Udział nakładów ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem
dynamika
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013-2018
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[p.p.]
POLSKA
43,6
46,6
46,6
65,7
64,5
66,1
151,61%
ŁÓDZKIE
53,3
58,9
58,1
66,2
62,8
62,6
117,45%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
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przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki
wzrósł w regionie o 2 p.p., tj. do poziomu 26,8%. Była to wartość niższa od średniej krajowej, ale na uwagę
zasługuje fakt, że w latach 2013-2018 zmniejszyła się odległość od wartości ogólnopolskiej.
W 2018 r. w województwie działało 296 jednostek badawczo – rozwojowych, w tym
zdecydowana większość, bo aż 266 w sektorze przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę na spory wzrost
w stosunku do ubiegłych lat – od 2013 r. przybyły 103 jednostki. Jednostki badawczo-rozwojowe
z regionu łódzkiego stanowiły 5,1% jednostek funkcjonujących w 2018 r. w Polsce. Nakłady wewnętrzne
na prace B+R wyniosły w 2018 r. 1198,8 mln złotych, co uplasowało region na 7. pozycji wśród
województw. Udział nakładów ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw w nakładach na działalność
B+R ogółem wynosił w województwie 51,0% i był znacząco niższy od udziału krajowego (66,1%). Nakłady
na działalność B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 485,2 zł. Wskaźnik ten był niższy od
średniej krajowej (667,7 złotych) i stawiał region na 6. pozycji w rankingu. Pomimo tego, że dynamika
nakładów wewnętrznych na B+R była niższa niż w kraju, to znacznie szybciej rosły nakłady na B+R
w sektorze przedsiębiorstw.
Łódzkie od kilku lat notowało malejący udział w liczbie zgłoszonych wynalazków i udzielonych
patentów. W 2018 r. w regionie zgłoszono 233 wynalazków - udział zgłoszeń wynalazków w regionie
w liczbie zgłoszeń wynalazków ogółem dla kraju wynosił 5,5% (7. pozycja w kraju). W tym samym roku,
w województwie łódzkim udzielono 186 patentów – ich udział w ogólnej liczbie udzielonych patentów
na wynalazki wynosił 6,7% (8. miejsce w kraju).
Wartość brutto aparatury badawczej (zaliczanej do środków trwałych) w województwie łódzkim
wyceniono w 2018 r. na kwotę 987 354,7 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 2018 r. stopień zużycia aparatury badawczej w regionie
określono na około 76,2%. Była to wartość lepsza od krajowej (85%) i plasowała region na 6. miejscu.
W skali kraju, łódzkie zasoby aparatury naukowo – badawczej stanowią 5%24.
W latach 2013 – 2019 łódzkie jednostki naukowe i badawczo – rozwojowe aktywnie
uczestniczyły w konkursach i grantach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki25.
W 2013 r. województwo łódzkie uzyskało dofinansowanie dla 139 wniosków o łącznej kwocie 62,1 mln
złotych, zaś w 2019 r. dla 125 wniosków o łącznej kwocie 71,51mln złotych. W rankingu województw
w 2018 r. pozycjonowało to region na 6. miejscu.
Tabela 17. Liczba oraz wartość wniosków zakwalifikowanych do finansowania
przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2013 - 2019
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba projektów
139
108
121
134
59
145
125
Wartość projektów
62,1
42,3
58,6
63,2
33,3
53,5
71,1
[mln zł]
Pozycja w kraju
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
Źródło: Narodowe Centrum Nauki, Statystyki konkursów (Stan na dzień 8.05.2020.)

W 2019 r. Uniwersytet Łódzki znalazł się na 7. miejscu listy jednostek, którym przyznano
finansowanie dla największej liczby projektów badawczych, stypendiów i staży w konkursach Narodowego
Centrum Nauki. W 2013 r. uczelnia dostała finansowanie dla 58 wniosków konkursowych, otrzymując
łącznie kwotę 17,3 mln złotych, zaś w 2019 r. dofinansowanie dostało 57 projektów na kwotę 24,4 mln
złotych. Duże dofinansowanie - 17,4 mln zł otrzymała w 2019 r. Politechnika Łódzka, jednak dotyczyło to
znacznie mniejszej ilości projektów (31 wniosków zakwalifikowanych). Wśród łódzkich jednostek
naukowych znaczną liczbą projektów wyróżniał się również Uniwersytet Medyczny w Łodzi (19 projektów

24
25

Nauka i technika w 2018 r., Dział I Nakłady na B+R, GUS
Statystyki konkursów 2013-2018 – Narodowe Centrum Nauki
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za łączną sumę 6,9 mln zł) oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, które
otrzymało dofinansowanie dla 9 projektów, na łączną kwotę 12,2 mln złotych.
Podsumowując, sytuacja gospodarcza województwa łódzkiego była 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 wypadało 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. Niestety wysokie pozycje w tych rankingach nie
przekładały się na zainteresowanie inwestorów zagranicznych, bowiem odsetek spółek z udziałem
kapitału zagranicznego był w Łódzkiem znacznie niższy od średniej krajowej, mimo rosnącego
zatrudnienia w podmiotach z udziałem handlu zagranicznego.

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 2018 r. 226,2 km,
zaś dróg ekspresowych 223 km: były to najwyższe wartości w kraju. Również gęstość dróg ekspresowych
i autostrad (2,47/100 km2) lokowała region na wysokiej, drugiej pozycji, tuż za województwem śląskim.
W 2018 r. gęstość dróg ekspresowych i autostrad w województwie na 10 tys. ludności wynosiła 1,82 km
i lokowała również na drugim miejscu, tuż za województwem lubuskim. 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).
Również transport kolejowy podlegał dużym zmianom oraz modernizacjom, które polegały
głównie na poprawie parametrów istniejących szlaków, a nie budowie nowych odcinków. W 2018 r.
w regionie było eksploatowanych 1 081 km linii kolejowych, co stanowiło 5,6% linii użytkowanych
w kraju. Gęstość dróg kolejowych wynosiła w województwie łódzkim 5,9 km/100km2. Była to wartość
niższa od wskaźnika krajowego (6,2 km/100km2) i plasowała region na dziesiątej pozycji. W regionie
na 10 tys. ludności przypadało 4,4 km linii kolejowych, co było wartością mniejszą niż średnia krajowa
(5 km) i lokowało województwo na 13. 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 2018 r. 218 798 osób, co stanowiło
spadek o 39% w stosunku do 2013 r. Był to jeden z najgorszych wyników w kraju - województwo łódzkie
było jedynym regionem, który zanotował spadek liczby pasażerów. W tym samym okresie liczba
pasażerów ogółem w Polsce zwiększyła się o 98%. Oznacza to, że łódzkie lotnisko zdecydowanie
przegrywało konkurencję z innymi krajowymi portami 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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Poziom realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych
Wskaźnikiem realizacji celu głównego RSI LORIS 2030 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.
W Strategii rozwoju innowacji LORIS 2030 przyjęto, że dużym wyzwaniem będzie zmiana pozycji
województwa łódzkiego w rankingu Regional Innovation Scoreboard z kategorii „słaby innowator –
poziom średni” w roku 2012 na „umiarkowany
Mapa 4. Klasyfikacja województw wg wskaźnika
innowacyjności RIS w 2019 roku
innowator – poziom średni” w roku 2030. Według
raportu Komisji Europejskiej w 2019 roku
województwo łódzkie osiągnęło wartość wskaźnika
innowacji wynoszącą 52,426. 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 podregion Warszawski stołeczny
(78,7). Bliżej osiągnięcia tego celu w 2019 roku były
województwa: małopolskie (70,1), podkarpackie
(58,3), pomorskie (57,7), dolnośląskie (57,0)
i wielkopolskie (53,0).
W całym analizowanym okresie (od 2011 do
2019 roku) województwo łódzkie zanotowało stabilny
wzrost
innowacyjności.
Analiza
cząstkowych
Żródło: Regional Innovation Scoreboard 2019
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 2030 przewiduje katalog
wskaźników kontekstowych. Wskaźniki te nie posiadają ustalonej wartości docelowej, toteż ich analiza
została ograniczona do stwierdzenia kierunku zmian w latach 2011-2017/18, w zależności od
dostępności danych.
Działalność badawczo-rozwojową charakteryzuje sześć wskaźników kontekstowych
z agregatami. Pierwszym z nich jest liczba jednostek z działalnością badawczo-rozwojową ogółem wraz
z dodatkową agregacją w sektorze przedsiębiorstw. Wartość wskaźnika w 2018 roku wyniosła
296 jednostek z działalnością badawczo-rozwojową oraz 266 jednostek tego rodzaju w sektorze
przedsiębiorstw. Wartość wskaźnika ogółem w 2018 roku stanowiła 5,1% takich jednostek ogółem
w kraju. Od 2016 roku obserwuje się niekorzystny spadek (o 0,6 p.p) udziału jednostek z działalnością
badawczo-rozwojową z województwa łódzkiego w liczbie takich jednostek w kraju.
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Na podstawie Regional Innovation Scoreboard 2019
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Wykres 31. Jednostki z działalnością badawczorozwojową w województwie łódzkim ogółem [szt.]

Wykres 32. Udział liczby jednostek z działalnością
badawczo-rozwojową z województwa łódzkiego
w liczbie jednostek w kraju [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Mapa 5. Zmiana wskaźnika RIS w latach 2011-2019

Mapa 6. Klasyfikacja regionów europejskich wg
wskaźnika RIS w 2019 roku

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2019

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 na B+R w sektorze
przedsiębiorstw ogółem od 2010 tworzy ciekawy trend wzrostu i nagłych spadków, który powiela się
w trzyletnich cyklach. Od 2010 roku podobna sytuacja miała miejsce dwukrotnie, w 2013 oraz
w 2016 roku. W 2018 roku nakłady na B+R ogółem wynosiły 1198,8 mln zł. Zjawisko cyklicznych spadków
nie występuje w analizie nakładów na B+R w strukturze przedsiębiorstw, które od 2010 roku wykazują
silną tendencję wzrostu (od 92,4 mln zł do 611,6 mln zł). Wart uwagi jest wzrost nakładów w sektorze
szkolnictwa wyższego (z 314 mln zł w 2016 roku do 525,8 mln zł w 2018 roku) oraz nieznacznie w sektorze
rządowym (z 47,3 mln zł w 2016 roku do 61,4 mln w 2018 roku).
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Nakłady na B+R ogółem w województwie łódzkim stanowiły w 2018 roku jedynie 4,7% wydatków
na B+R ogółem w kraju, wydają się więc niewystarczające w stosunku do potencjału województwa.
Podobnie niekorzystna proporcja utrzymywała się w przypadku nakładów w sektorze przedsiębiorstw
(łódzkie w 2018 roku = 3,6% nakładów w Polsce), zdecydowanie lepiej przedstawiały się nakłady
w sektorze rządowym (łódzkie w 2018 roku = 10,7% 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 nieustannie spadała aż do 5,3 w roku 2017. Rok 2018 był pierwszym, kiedy wartość
wskaźnika wzrosła, osiągając wartość najwyższą od czterech lat (6,5). Świadczy to o polepszającej się
relacji pomiędzy wielkościami nakładów na B+R w województwie łódzkim a wielkością nakładów na B+R
w kraju i korzystnym kierunkiem zmian tego zjawiska.
Wykres 33. Nakłady na B+R w województwie
łódzkim [mln zł]

Wykres 34. Udział nakładów na B+R w województwie
łódzkim w nakładach na B+R w kraju [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

W 2018 roku nakłady na B+R w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły w województwie łódzkim
485,2 zł (667,7 zł w Polsce), zaś w przeliczeniu na 1 pracującego 112,7 tysięcy złotych (126,0 tys. zł
w Polsce). W odniesieniu do nakładów na B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotować należy dość
dynamiczny wzrost począwszy od roku 2016 i to zarówno w regionie łódzkim jak też w kraju.
Zdecydowanie gorzej wypada pod tym względem wskaźnik nakładów poniesionych w przeliczeniu na
1 pracującego, który w całym analizowanym okresie 2010-2018 wykazuje się bardzo małą dynamiką
zmian.
Wykres 35. Nakłady na B+R w przeliczeniu na 1
mieszkańca

Wykres 36. Nakłady na B+R w przeliczeniu na 1
zatrudnionego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
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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 0,72% w roku 201727. Niestety, również ten
wskaźnik osiąga gorsze wartości w regionie niż przeciętnie w Polsce (1,03 w Polsce w 2017 roku),
co więcej dystans do średniej krajowej od 2010 roku zwiększył się o 0,22 p.p.
Kolejnym kontekstowym wskaźnikiem zaproponowanym w RSI LORIS 2030 jest udział
podmiotów gospodarczych ponoszących nakłady na działalność B+R w ogólnej liczbie podmiotów.
Ze względu na brak danych wskaźnik zastąpiono, najbardziej zbliżonym merytorycznie, wskaźnikiem
udziału jednostek aktywnych badawczo na 100 tys. podmiotów gospodarki narodowej.
W 2018 roku udział jednostek aktywnych badawczo na 100 tys. podmiotów gospodarki narodowej
wyniósł w województwie łódzkim 119,4 i wzrósł w stosunku do wartości bazowej o 70,2 p.p., był jednak
niższy od wartości krajowej (132,2).
Wykres 37. Jednostki aktywne badawczo na 100 tysięcy podmiotów gospodarczych w latach 2010-2018 w
województwie łódzkim oraz w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Kolejnym wskaźnikiem charakteryzującym działalność badawczo-rozwojową są nakłady
na działalność B+R wg dziedzin nauki. Liderem pod względem nakładów ogółem jest dziedzina nauk
inżynieryjnych i technicznych (462,2 mln zł w 2018 roku), jednak w porównaniu do wielkości nakładów
na tę dziedzinę ogólnie w kraju (3,4% środków krajowych) sytuacja wcale nie wydaje się dobra.
W nakładach na nauki medyczne i o zdrowiu do 2015 roku widoczny był pozytywny wzrostowy trend.
W przypadku tej dziedziny nauki wielkość nakładów w województwie łódzkim była wysoka i wynosiła
310,3 mln zł, co stanowiło 11% nakładów krajowych (wzrost o 3,6 p.p. wobec 2016 roku). Nakłady na
nauki przyrodnicze osiągnęły w województwie łódzkim najniższe wartości tak bezwzględne jak
i względne; 144,4 mln zł w 2018 roku a ich udział wynosi od lat jedynie około 2,5% nakładów krajowych.
Poza dziedziną nauk medycznych, poziom finansowania B+R w województwie łódzkim wydaje się być
niewystarczający.
Analiza kolejnego zaproponowanego w RSI LORIS 2030 wskaźnika kontekstowego, tj. nakładów
w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działania jest bardzo utrudniona ze
względu na tajemnicę statystyczną i wynikające z niej liczne braki danych. Najnowsze dane GUS
(za 2018 rok) pozwoliły przeprowadzić analizę nakładów na B+R według wskazanych kierunków działań
wyłącznie w ograniczonym zakresie.

27

W momencie publikacji raportu nie były dostępne aktualniejsze dane.
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Wykres 38. Nakłady na B+R w województwie łódzkim
wg dziedzin nauki [mln zł]

Wykres 39. Udział nakładów na B+R w województwie
łódzkim wg dziedzin nauki w nakładach na B+R wg
dziedzin nauki w kraju [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw zajmujących się rolnictwem od lat obejmowane są
tajemnicą statystyczną. Jedyne dostępne dane pochodzą z 2015 roku, kiedy to nakłady te wynosiły
1,6 mln złotych, co stanowiło 1,28 % udziału w nakładach krajowych.
Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze od 2010 roku
również wielokrotnie były utajniane. Z cząstkowych informacji udostępnionych w latach 2011 oraz 20142018 wynika, że nakłady te znacznie wzrosły, podobnie jak ich udział w nakładach krajowych: w 2011
roku łódzkie nakłady wynosiły zaledwie 0,71% nakładów krajowych, w 2018 roku było to już 6,06% (21,7
mln złotych).
Nakłady na B+R w produkcji wyrobów tekstylnych po gwałtownym wzroście w latach 2011-2016
(z 622,2 tysięcy złotych w roku 2011 do 3,3 mln zł w 2016 roku) uległy zmniejszeniu,
co w porównaniu ze wzrostem wartości krajowej sprawiło, że udział łódzkich nakładów znacząco zmalał
z 21,8% w 2016 roku do 13,36 w 2017 roku, co sugeruje przesunięcie się koncentracji badań w inne
rejony kraju.
Analiza nakładów na B+R dla produkcji odzieży jest bardzo utrudniona ze względu na zakres
dostępnych danych, ograniczony jedynie do lat 2016-2018. W tym krótkim okresie nakłady te najpierw
wzrosły dwukrotnie, by następnie trzykrotnie zmaleć. Co ciekawe, wahania regionalne zupełnie nie
pokrywają się z krajowymi trendami: w 2017 roku, kiedy łódzkie nakłady na B+R w produkcji odzieży były
najwyższe (w dostępnym zakresie danych), nakłady krajowe znacząco zmalały. Rok później, gdy łódzkie
nakłady zredukowały się o ponad 70%, nakłady krajowe wzrosły trzykrotnie. Te silne wahania dobrze
oddał udział łódzkich nakładów w nakładach krajowych: w 2016 roku wynosił 4,7%, co zważywszy na
regionalne tradycje przemysłu lekkiego i znaczną liczbę firm z tej branży, należy uznać za wartość bardzo
niską. W 2017 roku nastąpił wzrost udziału do 15,03%, co wydaje się korzystne, ale niestety ma związek
ze spadkiem nakładów krajowych. W 2018 roku udział łódzkich nakładów B+R w produkcji odzieży w
nakładach krajowych wynosił zaledwie 1,26%, co świadczy w zasadzie o zaniku badań o tej tematyce w
regionie.
Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw produkujących podstawowe substancje
farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne, choć dość zmienne w czasie, to jednak
utrzymywał się na dość wysokim poziomie. Udział nakładów przedsiębiorstw województwa łódzkiego do
nakładów krajowych w tym sektorze także był bardzo wysoki i w latach 2010-2018 wahał się od ok. 5%
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w 2011 roku do 23,1% w roku 2018. Świadczy to o wysokim rozwoju sektora farmacji i kosmetyków
w województwie łódzkim.
Nakłady B+R w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych po latach stosunkowo niskiego
i ustabilizowanego poziomu z okresowymi wahaniami zanotowały w 2018 roku gwałtowny wzrost do
30385,8 tysięcy złotych (2017: 4,8 mln złotych). Nie miało to swojego odzwierciedlenia w wielkości
nakładów krajowych, które w tym okresie nieznacznie zmalały. Tym samym udział łódzkich nakładów
w nakładach krajowych wzrósł z 1,6% w 2017 roku do 11,1% w 2018 roku.
W zakresie produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych udział
nakładów poniesionych w województwie łódzkim do nakładów krajowych wzrósł z 4,5% w 2016 roku do
14,7% w roku 2018, co także świadczyło o wzrastającym poziomie innowacyjności tej branży.
Wykres 40.Nakłady na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw wg kierunków działania [tys. zł]

Wykres 41. 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: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS
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Ostatnim wskaźnikiem kontekstowym charakteryzującym działalność badawczo-rozwojową jest
liczba zatrudnionych w B+R (wg EPC) ogółem oraz w sektorze przedsiębiorstw, rządowym i szkolnictwa
wyższego28.
Wykres 42. Zatrudnieni i pracujący w B+R
w województwie łódzkim [wg EPC]

Wykres 43. Udział zatrudnionych i pracujących w B+R
województwie łódzkim w liczbie zatrudnionych
w B+R w kraju [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Największy udział zatrudnienia w B+R, spośród analizowanych sektorów, mieli pracownicy
szkolnictwa wyższego (5 934 osób pracujących w 2018 roku). Stanowili oni 6,1% zatrudnionych w tym
sektorze w kraju. Pracujący w B+R w sektorze przedsiębiorstw (4 090 osób pracujących w 2018 roku)
stanowili 4,2% zatrudnionych w tym sektorze w kraju, a ich udział i bezwzględna liczba dość stabilnie się
zwiększały, mimo niewielkich wahań w 2017 roku. Dużych trudności nastręcza analiza zatrudnionych
w B+R w sektorze rządowym, bowiem ze względu na tajemnicę statystyczną nie wszystkie dane są
dostępne. W 2018 roku pracujących w tym sektorze w Łódzkiem było 610 osób i stanowili oni 8,6%
zatrudnionych w kraju. Udział ten zauważalnie zwiększył się od 2016 roku (5,7%), miało to jednak
związek nie tyle ze wzrostem pracujących w regionie, co z malejącą liczbą pracujących w sektorze
rządowym w kraju – w 2010 roku było to 26 027 osób, w 2018 – 7 115 osób.
Następna grupa wskaźników kontekstowych charakteryzuje ochronę własności przemysłowej.
Zarówno pod względem zgłoszonych wynalazków jak i udzielonych patentów szczyt aktywności przypadł
na lata 2012-2013 oraz rok 2016, zaś pozostałe lata wyznaczają spadek aktywności patentowej
i wynalazczej. Rok 2018 przyniósł pogorszenie sytuacji zarówno w liczbach bezwzględnych jak
i w zmniejszeniu udziału krajowego. W 2018 roku liczba zgłoszonych wynalazków zmalała do poziomu
z 2014 roku (233 zgłoszeń, 5,5% zgłoszeń w Polsce), podobnie jak liczba udzielonych patentów
(186 patentów, 6,4% udzielonych patentów w Polsce).
Podobnie niekorzystnie w 2018 roku kształtowała się sytuacja pod względem zgłoszonych
wzorów użytkowych i udzielonych praw chronionych. Tak jak w przypadku wynalazków i patentów
w roku 2018 zanotowano znaczny spadek dynamiki zgłaszania wzorów użytkowych i udzielania praw
chronionych.

28

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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Wykres 44. Liczba zgłoszonych wynalazków
i udzielonych patentów w województwie łódzkim
[szt.]

Wykres 45. Udział liczby zgłoszonych wynalazków
i udzielonych patentów w województwie łódzkim do
liczby zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów
w kraju [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

W 2018 roku zgłoszone wzory użytkowe z województwa łódzkiego (49 szt.) stanowiły 5,2%
zgłoszonych wzorów w kraju, a liczba udzielonych praw chronionych w województwie łódzkim (35 szt.)
stanowiła 4,6% udzielonych praw chronionych w kraju.
Wykres 46. Liczba zgłoszonych wzorów użytkowych
i udzielonych praw chronionych w województwie
łódzkim [szt.]

Wykres 47. Udział liczby zgłoszonych wzorów
użytkowych
i udzielonych
praw
chronionych
w województwie łódzkim do liczby zgłoszonych
wzorów użytkowych i udzielonych praw chronionych
w kraju [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

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 287 i 75 osób na 10 tysięcy mieszkańców. Przyczyn należy
upatrywać w zaawansowanych procesach depopulacyjnych oraz gorszej konkurencyjności łódzkiego
ośrodka akademickiego, gdzie spadek liczby studentów na 10 tys. mieszkańców był bardzo znaczący
(w 2018 wartość wskaźnika wyniosła 63,5% wartości z 2010 roku). Zmniejszenie liczby studentów
nastąpiło we wszystkich ośrodkach, jednak nasilenie tego procesu było zróżnicowane. Najbardziej
(w 2018 <60% wartości z 2010 roku) straciły na znaczeniu mniejsze ośrodki akademickie: kielecki,
zielonogórski, opolski, najmniejszy spadek liczby studentów na 10 tysięcy mieszkańców (w 2018 >70%
wartości z 2010 roku) nastąpił w najsilniejszych i najatrakcyjniejszych ośrodkach: gdańskim,
warszawskim, wrocławskim. Jeszcze szybciej spada w województwie łódzkim liczba absolwentów na
10 tysięcy mieszkańców: ich liczba w województwie łódzkim w 2018 roku wyniosła 57,3% wartości z roku
2010 (Polska 69,1% wartości z 2010 roku).
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Wykres 48. Studenci i absolwenci szkół wyższych na 10 tys. ludności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem jest liczba uczestników studiów doktoranckich.
Po jednorazowym wzroście liczby ogółem w 2011 roku, wartość wskaźnika konsekwentnie się obniżała,
osiągając w 2018 roku poziom 2553 osób. Doktoranci z województwa łódzkiego stanowili w 2018 roku
6,5% krajowej liczby doktorantów i wartość ta uległa nieznacznemu przyrostowi od 2015 roku.
Wykres 49. Liczba uczestników studiów
doktoranckich w województwie łódzkim [szt.]

Wykres 50. Udział uczestników studiów doktoranckich
w województwie łódzkim do uczestników studiów
doktoranckich w kraju [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Podsumowanie
Poziom innowacyjności województwa łódzkiego, wyrażony miarą celu głównego RSI LORIS 2030,
czyli wskaźnikiem Regionanal Innovation Scoreboard (RIS), stopniowo zwiększa się. W 2019 roku, region
łódzki został zakwalifikowany jako umiarkowany innowator na poziomie niskim. Wzrost innowacyjności
w okresie od 2010 do 2018 roku potwierdzają także w większości wskaźniki kontekstowe, choć należy
mieć na uwadze bardzo niską innowacyjność regionu łódzkiego w punkcie wyjścia. Rok 2018 przyniósł
w województwie łódzkim niekorzystne zmiany w zakresie ochrony własności przemysłowej, szczególnie
dotyczące zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych oraz udzielonych patentów. Dość 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.
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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 zmniejszająca się, lecz wciąż znacząca, rola Łodzi jako ośrodka akademickiego
o znaczeniu krajowym.
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Stan realizacji RSI LORIS 2030
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 zadań Komórek Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego (KO UMWŁ) zbieżnych z zapisami RSI LORIS 2030 oraz (4) realizacji postępu wskaźników
operacyjnych. Postęp w realizacji poszczególnych elementów dotyczy lat 2018-2019.

Realizacja wskaźników strategicznych
Wskaźniki strategiczne przekładają się na wyzwania zdefiniowane w ramach priorytetów RSI LORIS 2030,
toteż ich analiza otwiera rozdział poświęcony realizacji Strategii. W Raporcie przypisano je do
poszczególnych priorytetów. W przypadku priorytetów 1 i 2 źródłem wskaźników strategicznych jest
statystyka publiczna, a w przypadku priorytetu 3 wybrano kilka najistotniejszych wskaźników
operacyjnych. Analiza wskaźników strategicznych w wielu miejscach jest utrudniona poprzez braki
danych oraz tajemnicę statystyczną.
Priorytet I. Specjalizacja regionalna
Celem strategicznym priorytetu I jest zbudowanie przewag konkurencyjnych – lokomotyw
rozwoju gospodarczego charakterystycznych dla województwa łódzkiego. Ustalając wartości docelowe
wskaźników strategicznych, autorzy RSI LORIS 2030 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 telekomunikacja. Każda ze specjalizacji 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
odnotowano słabą dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu (łódzkie zanotowało 14. miejsce),
nieznacznie malejąca liczba podmiotów gospodarczych, która nie przekreśla jednak osiągnięcia 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
2012-2018 utrzymuje się na zbliżonym poziomie 100%, więc można mówić o stagnacji, liczba
podmiotów gospodarczych ma tendencję spadkową, a zanotowane w 2018 roku nakłady na
działalność B+R stanowiły 55,6% prognozowanej wartości docelowej.
 Energetyka (w tym odnawialne źródła energii): jedyne dostępne dane dla sekcji wytwarzania
i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
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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 okresie stabilizacji w latach 2015-2016,
ostatnie dwa lata przyniosły niewielki spadek liczby podmiotów. Dane o nakładach na B+R w dziale
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, włączając działalność usługową są niedostępne.
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sekcji produkcji artykułów spożywczych odnotowuje
niewielki spadek i utrzymuje woj. na dość odległej 13. pozycji w kraju, przy utrzymującym się
poziomie przedsiębiorczości, osiągającym około 80% wartości docelowej. Od 2016 roku notuje się
duży wzrost poziomu nakładów na B+R w dziale produkcja artykułów spożywczych: z 5,6 mln złotych
do 21,7 mln złotych w 2018 roku.
 Medycyna, farmacja, kosmetyki: dynamika produkcji sprzedanej w sekcji produkcji podstawowych
substancji farmaceutycznych wydaje się dość chwiejna: po wzrostach w latach 2012-2013 oraz
2016 roku, następowały znaczne spadki w latach 2014-2015 oraz 2017-2018. W roku 2018
zanotowano dalszy spadek dynamiki produkcji przemysłowej, która wyniosła 68,9%, co plasuje region
łódzki w okolicach szóstego miejsca w rankingu województw. Jest to dość duże pogorszenie
w porównaniu z wartością wskaźnika w 2017 roku (97,9%) oraz wartością bazową z 2010 roku
(107,4%). Jednoznaczna pozycja łódzkiego jest niepewna ze względu na tajemnicę statystyczną.
Znaczące spadki zaobserwowano również w liczbie podmiotów gospodarczych opisywanej branży.
Od 2017 roku wartość wskaźnika spadła z 63 do 58 podmiotów, to jest poniżej założonej wartości
docelowej (60 podmiotów). Bardzo wysoka była natomiast dynamika nakładów na działalność B+R,
co pozwoliło na pięciokrotne przekroczenie wartości docelowej. Można więc uznać, że branża ta
ustabilizowała swoją pozycję i okrzepła na rynku, przez co rozwija się wolniej.
 Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo): w zakresie produkcji wyrobów
tekstylnych utrzymuje się dość niska dynamika produkcji sprzedanej przemysłu, a poziom
przedsiębiorczości po długim okresie stabilizacji w 2018 roku zanotował niewielki spadek. Nakłady na
B+R w 2016 oraz 2017 roku były za to znacznie wyższe od założonych w RSI LORIS 2030. Pozostałe lata
trudno ocenić ze względu na tajemnicę statystyczną. Sekcja produkcji odzieży notowała ujemną
dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, czemu towarzyszył widoczny 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 z tendencją
dalszego spadku ( w 2018 roku 6,1% wartości docelowej).
 Informatyka i telekomunikacja: w RSI LORIS 2030 nie zaproponowano wskaźników monitorowania dla
specjalizacji Informatyka i telekomunikacja, wobec powyższego monitoring branży przeprowadzono
w oparciu o zestaw wskaźników statystycznych analogicznych dla pozostałych branż. W zakresie
dynamiki produkcji sprzedanej w sekcji produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych
i optycznych zaobserwować można było bardzo dużą zmienność: wskaźnik wahał się od 72,6% w 2011
roku do 159,7% w 2012 roku, w 2017 roku wyniósł 126,8% zaś wartość dla roku 2018 wynosi 72,9%.
Z tego względu trudno wnioskować na temat faktycznej sytuacji w branży. Niepokojącym objawem był
natomiast spadek poziomu przedsiębiorczości w niemal wszystkich działach związanych z branżą,
notowany od 2015 roku. Wyjątkiem była 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 i charakteryzowały się dużą dynamiką wzrostu.
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Tabela 18. Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu Priorytetu I. Specjalizacja regionalna
Nazwa wskaźnika strategicznego

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale 22. (wg. PKD) Produkcja wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych (rok poprzedni = 100)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon
w dziale 22. (wg. PKD) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
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)
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale 23. (wg. PKD) Produkcja wyrobów
z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (rok poprzedni = 100) (w %)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon
w dziale 23. (wg. PKD) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych
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)
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)
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
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)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon
w dziale 01. (wg.PKD) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, włączając działalność
usługową
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)
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale 10. (wg. PKD) Produkcja artykułów
spożywczych (rok poprzedni = 100)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon
w dziale 10. (wg. PKD) Produkcja artykułów spożywczych
Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności
w dziale 10. (wg. PKD) Produkcja artykułów spożywczych (w tys. PLN)
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale 21. (wg. PKD) Produkcja
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych (rok poprzedni = 100)

Wartość
bazowa
(2010)

Wartość
docelowa
(2030)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% realizacji
wskaźnika

109,3%

1 poz. w
Polsce

109,3

106,4

93,4

108,2

105,90

101,9

115,5

106,8

105

Pomorskie 115,8%
łódzkie 105%
(14. miejsce)

1159

1374

1159

1145

1166

1189

1192

1 220

1199

1186,00

1136

82,7%

741,4

3 433,0

741

1144

x

8413

2229

4 157

6371,8

4860,50

30385,8

800%

139,3%

1 poz. w
Polsce

139,3

115,1

95,9

99,0

101,7

-

98,9

104,00

99,9

Kujawskopomorskie 116,7%
łódzkie 99,9%
(15. miejsce)

1 442

1 668

1 442

1 390

1 398

1 414

1 410

1 381

1 363

1348

1292

77,5%

x

27 693,0

x

x

x

x

x

X

2 288,1

x

15402,8

55,6%

-

1 poz.
w Polsce

-

x

x

x

x

-

-

x

x

Brak danych

249

335

249

279

358

445

455

453

464

445

447

133%

x

1 800,0

x

x

-

-

x

x

x

x

x

Brak danych

4 213

5 175

4 213

4 312

4 100

4 049

3 445

3 415

3 423

3404

3291

63,6%

0,00

61
294,00

0,00

x

-

-

-

-

-

x

X

Brak danych

96,9%

1 poz. w
Polsce

96,9

129,4

112,5

103,1

98,9

102,2

103,6

104,20

99,3

Dolnośląskie
112,3%
łódzkie 99,3%
(13. miejsce)

2545

3022

2545

2518

2562

2574

2584

2 578

2 552

2554

2408

79,7%

572,8

1 718,0

-

572,8

-

-

4 722,0

464,5

5 636,5

13466,5

21700,5

1263%

107,4%

1 poz. w
Polsce

68,9

mazowieckie
144,0%
łódzkie 68,9%
(7. miejsce)

-

62,8

120,7

123,1

94

93,8

102,9

97,9

46

Tabela 18. Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu Priorytetu I. Specjalizacja regionalna
Nazwa wskaźnika strategicznego
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisane do rejestru regon
w dziale 21. (wg. PKD) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz
leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
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)

Wartość
bazowa
(2010)

Wartość
docelowa
(2030)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% realizacji
wskaźnika

50

60

-

50

56

56

65

63

60

63

58

96,7%

33 111

29 622

33 110

9 874

14 936

19 464

47 959

26 460

26
517,7

88714,1

140887,
9

50,3%

96,6%

1 poz. w
Polsce

96,6

108,8

98,8

104,8

110

98,1

109,9

99,4

102,9

Lubuskie 133,2%
łódzkie 102,9%
(11. miejsce)

1 804

2 154

1 804

1 795

1 847

1 885

1 878

1 882

1 872

1872

1796

83,4%

1 264,8

1 867,0

1264,8

622,2

x

x

x

x

3 282,9

3245,1

x

173,8%

105,2%

1 poz. w
Polsce

105,2

98,3

103,9

109,6

104,1

100,1

110,4

97,6

95

świętokrzyskie
126,2%
łódzkie 95%
(10. miejsce)

8 303

9 200

8 303

7 666

7 435

7 176

7 058

6 921

6 779

6678

6294

68,4%

x

3 792,0

x

x

x

x

x

x

402,1

906,9

228,0

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

-

126,8

72,9

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

354,00

339

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

379

brak

379

380

432

448

460

447

430

425

424

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

810

802

2 193

brak

2 193

2 373

2 636

2 902

3 149

3 463

3 849

4339

4975

Dynamika 2010 –
2016 175,5%

brak

brak

-

1 412

x

6 549

15 335

10 618

53
858,2

37 008,6

53 906,2

Dynamika 2011 –
2018 3817%

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale 13. (wg. PKD) Produkcja wyrobów
tekstylnych (rok poprzedni = 100)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon
w dziale 13. (wg. PKD) Produkcja wyrobów tekstylnych
Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności
w dziale 13. (wg. PKD) Produkcja wyrobów tekstylnych (w tys. PLN)
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w dziale 14. (wg. PKD) Produkcja odzieży
(rok poprzedni = 100)
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon
w dziale 14. (wg. PKD) Produkcja odzieży
Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności
w dziale 14. (wg. PKD) Produkcja odzieży (w tys. PLN)

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
Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności
w sekcji J (wg. PKD) Informacja i komunikacja (w tys. PLN)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

podlaskie 150,8%
łódzkie 72,9%
(13. miejsce)
Dynamika 2010 –
2018
97,4%
Dynamika 2010 –
2018
111,9%
Dynamika 2010 –
2018
115,6%

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. Do monitorowania tego celu
zastosowano następujące wskaźniki: nakłady na działalność innowacyjną, udział przedsiębiorstw
innowacyjnych (przemysłowych i usługowych) wg rodzaju wprowadzonych innowacji w liczbie
przedsiębiorstw ogółem oraz udział 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 do roku 2017 widoczny był dodatni trend, jednak wartości dla
roku 2018 lekko go zaburzyły. Pomimo spadku nakładów na działalność innowacyjną
w przedsiębiorstwach usługowych, poniesione w 2018 roku wydatki nadal przekraczają założoną
na 2030 rok wartość docelową wskaźnika.
Wielkość nakładów na innowacje częściowo odzwierciedla zmiany strukturalne w gospodarce
województwa łódzkiego. Istotna modernizacja technologiczna skutkowała zwiększeniem udziału
przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym takich, które wprowadzały nowe lub istotnie ulepszone produkty
bądź procesy. 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 wzrósł znacznie w 2017 roku i spadł w 2018 roku, utrzymując jednak poziom wyższy
niż dwa lata wcześniej. Poziom realizacji tych wskaźników w odniesieniu do wartości przewidzianej na
2030 rok wynosi od 8,2% do 52,3%. 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 49,1% i 58,9%.
Niepokojący jest jednak spadkowy trend udziału produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub
istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem.
Ostatni wzrost tego wskaźnika zanotowano w roku 2014 i od tego czasu wartość ta zmniejszyła się
aż o 6,4 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 niewielkich zmian strukturalnych w gospodarce województwa w kierunku wzrostu
liczby innowacyjnych firm. Szczególnie niekorzystna była relatywnie niewielka liczba podmiotów
innowacyjnych (zarówno usługowych jak i przemysłowych), które wprowadzają nowe lub istotnie
ulepszone produkty dla rynku
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Tabela 19. Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu priorytetu II. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu
Wartość
bazowa
(2010)

Wartość
docelowa
(2030)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% 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

4 806 004

3 936 852

55,5%

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

195 667

424 297

214%

Nazwa wskaźnika strategicznego

Nakłady na działalność innowacyjną
w przedsiębiorstwach przemysłowych
ogółem (tys. zł)
Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora
usług w przedsiębiorstwach z sektora usług
ogółem (%)
Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora
usług, które wprowadziły nowe lub istotnie
ulepszone produkty (%)

x

6 901 599

x

2 300 530

2 290 740

1 698 100

2 798 150

x

x

4 610 337

3 512 555

50,9%

10,34

28

10,34

8,46

11,39

10,4

11,87

9,71

9,98

9,42

11,1

20,2%

6,05

23

6,05

4,09

4,93

5,36

4,69

5,1

3,55

6,10

3,6

15,6%

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

4,03

1,8

8,2%

8,59

22

8,59

7,12

9,51

8,35

8,34

7,75

9,06

6,95

10,8

49,1%

13,42

35

13,42

11,08

13,73

15,58

15,21

15,38

16,05

15,98

20,6

58,9%

10,13

30

10,13

7,62

8,84

11,21

10,76

9,64

9,81

10,68

15,7

52,3%

5,25

35

5,25

4,6

4,85

5,71

5,96

5,33

4,86

4,99

6,3

18%

9,75

35

9,75

8,59

11,19

10,01

10,93

11,48

12,34

13,22

16,7

47,7%

6,6

28

6,6

6,06

8,47

7,63

10,98

10,85

8,68

7,56

4,6

16,4%

Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora
usług, które wprowadziły nowe lub istotnie
ulepszone procesy (%)
Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe
w przedsiębiorstwach przemysłowych
ogółem (%)
Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe,
które wprowadziły nowe lub istotnie
ulepszone produkty (%)
Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe,
które wprowadziły nowe lub istotnie
ulepszone dla rynku produkty (%)
Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe,
które wprowadziły nowe lub istotnie
ulepszone procesy (%)
Udział produkcji sprzedanej wyrobów
nowych/istotnie ulepszonych
w przedsiębiorstwach przemysłowych
w wartości sprzedaży wyrobów ogółem (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

Objaśnienia: x – tajemnica statystyczna, - - brak danych
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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 20. Wskaźniki strategiczne do monitorowania celu priorytetu III. Zarządzanie innowacjami
w regionie
Nazwa wskaźnika strategicznego
Liczba
uruchomionych
instytucji
otoczenia biznesu świadczących usługi
doradcze dla MŚP
Liczba centrów transferu technologii
świadczących usługi w ramach sieci
Liczba koordynatorów świadczących
usługi dla przedsiębiorców w ramach
specjalizacji regionalnej
Liczba
przedsiębiorstw,
którym
udzielono wsparcia w ramach RSI
LORIS 2030

Wartość
bazowa
(2010)

Wartość
docelowa
(2030)

2016

2017

2018

2019

% realizacji
wskaźnika

0

22

7

7

7

7

40,9%

0

5

1

5

5

5

100%

0

5

6

6

1

1

20%

0

brak

-

983

918

509

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS

W RSI LORIS 2030 założono utworzenie 22 zewnętrznych instytucji otoczenia biznesu (IOB)
o odmiennej formie prawnej14. W 2016 roku stworzono wyspecjalizowane narzędzia wsparcia biznesu,
uruchomiony przez ówczesny Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego: siedem Centrów Innowacji Biznesowej (CIB), Biuro Wsparcia Eksportu oraz Hub
innowacji (SkyHub)15. Kolejny wskaźnik to liczba uruchomionych podmiotów /centrów transferu
technologii świadczących usługi w ramach sieci. Założeniem RSI LORIS 2030 było stworzenie sieci
współpracy z udziałem doradców z CIB, koordynatorów świadczących usługi dla przedsiębiorców
w ramach specjalizacji regionalnej16 oraz przedstawicieli Centrów Transferu Technologii funkcjonujących
w regionie. Wartość docelowa tego wskaźnika została więc osiągnięta. Kolejny z analizowanych
wskaźników dotyczy liczby koordynatorów świadczących usługi dla przedsiębiorców w ramach
14

Stosownie do założeń RSI LORIS 2030 za konieczne uznano zbudowanie „przejrzystego i czytelnego systemu
instytucjonalnego wspierającego rozwój innowacji, który zapewni właściwy przepływ informacji oraz niezbędne
wsparcie przedsiębiorstw na poziomie powiatów”. W ramach powyższej koncepcji zakładano stworzenie sieci
instytucji (w oparciu o istniejące IOB w 22 powiatach województwa łódzkiego). W 2016 r. powołano pilotażowo
7 takich instytucji (Centra Innowacji Biznesowej), których działalność podlega monitorowaniu przy użycia
wskaźnika strategicznego - Liczba uruchomionych instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi doradcze dla MŚP.
Nie są one jednak tożsame z instytucjami otoczenia biznesu, (IOB), których liczba w 2017 r. wyniosła 35 (zob. s. 28 niniejszego
Raportu).
15

Narzędzia te zostały szczegółowo omówione w części poświęconej działaniom UMWŁ.
Zgodnie z zamierzeniem autorów RSI LORIS 2030 koordynatorzy odpowiedzialni byli za wszelkie działania
związane z realizacją założeń tego dokumentu w obszarze poszczególnych inteligentnych specjalizacji. Funkcja ta
została przydzielona pracownikom merytorycznym ówczesnego Departamentu ds. Przedsiębiorczości (Wydział
Regionalnej Strategii Innowacji). Idea działalności koordynatorów prowadziła do nawiązania współpracy
z podmiotami (w szczególności przedsiębiorcami) działającymi w obszarach owych specjalizacji (np. w obszarze
ekspansji międzynarodowej, nawiązania współpracy biznes – nauka oraz konsolidacji środowiska biznesowego
wokół inicjatyw zgłoszonych w danym czasie przez reprezentantów poszczególnych branż), dostarczając istotne
informacje dla reprezentantów administracji publicznej. Wraz z upływem czasu nawiązywanie kontaktu
z przedsiębiorcami zostało przejęte – w głównej mierze - przez doradców z Centrów Innowacji Biznesowej.
Równolegle pojawiła się potrzeba skoordynowania współpracy z podmiotami należącymi do regionalnego
systemu innowacji (proces przedsiębiorczego odkrywania). Doprowadziło do wyłonienia osoby odpowiedzialnej
za to zadanie, któremu powierzono obowiązki realizowane dotychczas przez sześciu koordynatorów branż
(grudzień 2017 r.) Stąd wartość wskaźnika w latach 2018 – 2019 wyniosła 1.
16
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specjalizacji regionalnej – w latach 2015-2017 był to zespół sześciu osób. W wyniku powstania potrzeby
zaimplementowania w województwie łódzkim procesu przedsiębiorczego odkrywania, w grudniu 2017
r. funkcję koordynowania współpracy z podmiotami należącymi do regionalnego systemu innowacji
przejął jeden z pracowników ówczesnego Departamentu ds. Przedsiębiorczości (aktualnie Departament
Promocji – Wydział Promocji Przedsiębiorczości), przez co pierwotna koncepcja uległa modyfikacji.
Ostatni wskaźnik operacyjny dotyczący liczby przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w ramach RSI
LORIS 2030, dotyczy wyłącznie pomocy udzielonej przez doradców z CIB. Z uwagi na fakt, iż sytuacja
w przedsiębiorstwach jest różnorodna i wymaga odrębnych form pomocy wartość wskaźnika
odzwierciedla ilość spotkań z doradcami.
Podsumowanie
Na postawie poziomu realizacji wskaźników celów strategicznych określonych w priorytetach
RSI LORIS 2030 można powiedzieć, że:
a. Spośród sześciu specjalizacji regionalnych wskaźniki strategiczne potwierdziły najsilniejszą
pozycję Informatyki i telekomunikacji; Medycyny, farmacji, kosmetyków oraz w mniejszym
stopniu Innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego. Zdecydowanie słabiej
wypadła pod tym względem specjalizacja Zaawansowane materiały budowlane oraz
Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo). Ze względu na brak danych
nie jest możliwe prowadzenie monitoringu dla specjalizacji „Energetyka (w tym Odnawialne
Źródła Energii).
b. 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.
c. Wśród innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych województwa łódzkiego
niewielki był udział tych, które wprowadzają nowe lub istotnie ulepszone produkty na rynek.
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Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych
Analiza projektów, które otrzymały dofinansowanie z regionalnych i krajowych programów
operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 dostarcza wartościowej wiedzy na temat
potencjału i kierunków rozwoju gospodarki województwa łódzkiego. W analizach wzięto pod uwagę
projekty, których realizacja zakończyła się w latach 2018-2019, kwalifikując je zgodnie z logiką
interwencji RSI LORIS 2030 do poszczególnych celów głównych. Sumaryczne zestawienie w podziale na
priorytety Strategii zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 21. Wykaz projektów finansowanych ze środków unijnych w latach 2018-2019, realizujących zapisy RSI
LORIS 2030, w podziale na priorytety.
Wartość
Wartość
Średnia wartość
Średnia wartość
RSI LORIS
Liczba
projektu
dofinansowania UE
projektu
dofinansowania UE
2030
projektów
(w mln zł)
(w mln zł)
(w mln zł)
(w mln zł)
Priorytet I
306
1239,41
572,81
4,05
1,87
Priorytet II
246
694,02
366,85
2,82
1,49
Priorytet III
103
312,09
236,89
3,03
2,30
Suma
655
2245,52
1176,55
3,43
1,80
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020

Logika interwencji RSI LORIS 2030 koncentruje się na działaniach miękkich. Wynika to zarówno
z diagnozy potrzeb, przeprowadzonej na potrzeby RSI LORIS 2030, 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 2030. Klasyfikacja projektów w tym raporcie odbywała się w oparciu o analizę
zakresu realizacji każdego projektu (opis projektu), która pozwoliła ocenić, czy dana inwestycja wpisuje
się w kryteria RSI LORIS 2030. Jednak poza przypisywaniem analizowanych projektów do
poszczególnych zadań RSI LORIS 2030, dokonano również klasyfikacji projektów pod kątem zgodności
z Politykami Sektorowymi Województwa Łódzkiego17, a także „Wykazem Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”18 (zwanego dalej
„Wykazem”), który jest najważniejszym dokumentem, określającym główne kryterium merytoryczne
przy wyborze projektów dofinansowanych w ramach I i II osi RPO WŁ 2014-2020. Kryterium wyboru
projektów realizowanych w ramach I osi RPO 2014 – 2020 wprost wyklucza projekty nie wpisujące się
w Regionalne Inteligentne Specjalizacje sprecyzowane w „Wykazie” do poziomu konkretnych
przedsięwzięć przedstawionych w postaci kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. W przypadku
projektów realizowanych w ramach II osi RPO WŁ 2014-2020, wpisywanie się projektu w nisze
wymienione w „Wykazie” daje większą ilość punktów podczas rozpatrywania wniosków, a więc
większą szansę na uzyskanie finansowania, nie przesądza jednak o uzyskaniu dotacji.
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
Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego 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”.
17

18

Do pobrania pod linkiem:
https://rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji
.pdf
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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. Analogicznego przyporządkowania dokonano w zakresie wszystkich projektów osi II RPO
WŁ 2014-2020, które zakwalifikowano do celu operacyjnego 2.4.3. Wspieranie projektów badawczorozwojowych we współpracy sfery naukowej i biznesu.
Od powstania RSI LORIS 2030 zrealizowano 1 343 projekty wpisujące się w logikę tego
dokumentu, na łączną wartość ok. 5,5 mld złotych. Spośród wszystkich projektów, największy udział
miały przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Priorytetu I. Specjalizacja regionalna. Stanowiły one 45%
liczby wszystkich projektów oraz 61,6% wartości wszystkich środków wydatkowanych na projekty
w ramach RSI LORIS 2030.
W latach 2018-2019 ogółem zidentyfikowano 655 projektów realizujących zapisy
RSI LORIS 2030. Zdecydowana większość z nich (479 projektów) zrealizowana została w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Ich ogólna
wartość wyniosła 1 325,13 mln złotych, przy dofinansowaniu 724,33 mln złotych. Z funduszy krajowych
programów operacyjnych zrealizowano ogółem 176 projektów. Szczegóły przedstawia tabela:
Tabela 22. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2018-2019 w podziale na
źródła finansowania
Po Inteligentny Rozwój
PO Polska Cyfrowa
RSI LORIS
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Liczba
Liczba
2030
projektu (w
dofinansowania
projektu (w
dofinansowania
projektów

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet III
Suma

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet III
Suma

94
57
151

mln zł)

UE (w mln zł)

575,71
272,85

270,71
135,46

projektów

21
21

848,56
406,16
PO Wiedza Edukacja Rozwój

Liczba
projektów

Wartość
projektu (w
mln zł)

Wartość
dofinansowania
UE (w mln zł)

2

1,96

1,78

2
4

1,40
3,35

1,18
2,96

mln zł)

UE (w mln zł)

68,48
68,48
RPO WŁ 2014-2020

43,09
43,09

Liczba
projektów

Wartość
projektu (w
mln zł)

Wartość
dofinansowania
UE (w mln zł)

210
189
80
479

661,74
421,17
242,21
1325,13

300,32
231,39
192,62
724,33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020

Zdecydowanie największa liczba projektów, bo aż 306 (46,6% całości) realizowało założenia
Priorytetu I Specjalizacje regionalne. Szczególnie wysokie wyniki osiągnął Cel 1.4. Budowa świadomości
w zakresie specjalizacji regionalnej w ramach którego zrealizowano aż 213 projektów na łączną kwotę
1 114,94 mln złotych przy łącznym dofinansowaniu ze środków UE w wysokości
477,15 mln złotych. Warto wyjaśnić, że wymienione projekty dotyczyły rozwoju Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji poprzez wsparcie innowacyjnych wynalazków, badań rozwojowych oraz
inwestycji w zaplecze B+R. Inna, liczna grupa projektów realizowała założenia działania Celu 2.4.
Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych – było to 235 projektów o łącznej
wartości 563,35 mln złotych, przy dofinansowaniu 260,06 mln złotych.
Ogółem udało się zidentyfikować projekty realizujące dziewięć spośród 15 celów RSI LORIS 2030.
Realizacja pozostałych celów RSI LORIS 2030 wymaga nie tyle zasobów finansowych, co rozwiązań
systemowych ze strony Samorządu Województwa Łódzkiego, które wdrożą nowy model działania
w procesach wymagających wsparcia.
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Tabela 23. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podziale na cele główne RSI LORIS 2030
w latach 2018-2019
Liczba
projektów

Łączna wartość
projektów [mln zł]

Łączna wartość
dofinansowania UE
[mln zł]

Średnia wartość
projektu [mln zł]

Średnia wartość
dofinansowania
UE [mln zł]

39

47,44

32,37

1,22

0,83

54

77,04

63,29

1,43

1,17

0

0

0

0

0

213

1114,94

477,15

5,23

2,24

x

x

x

x

x

Liczba
projektów

Łączna wartość
projektów [mln zł]

Łączna wartość
dofinansowania UE
[mln zł]

Średnia wartość
projektu [mln zł]

Średnia wartość
dofinansowania
UE [mln zł]

2

1,52

1,20

0,76

0,60

9

129,16

105,59

14,35

11,73

0

0

0

0

0

235

563,35

260,06

2,40

1,11

x

x

x

x

x

Liczba
projektów

Łączna wartość
projektów [mln zł]

Łączna wartość
dofinansowania UE
[mln zł]

Średnia wartość
projektu [mln zł]

Średnia wartość
dofinansowania
UE [mln zł]

Cel 3.1. Budowa świadomości
w środowisku wspierającym
wdrażanie innowacji

2

11,31

9,61

5,65

4,81

Cel 3.2. Budowa systemu
zarządzania innowacjami

6

117,06

99,50

19,51

16,58

Cel 3.3. Stworzenie systemu
komunikacji oraz doradztwa

1

4,98

4,23

4,98

4,23

Cel 3.4. Budowa ram systemu
pobudzania współpracy

95

183,72

127,78

1,93

1,35

x

x

x

x

x

Priorytet I. Specjalizacja regionalna
Cel 1.1. Budowa świadomości
w zakresie specjalizacji regionalnej
Cel 1.2. Budowa potencjału
intelektualnego w zakresie
specjalizacji regionalnej
Cel 1.3. Poprawa komunikacji
w obszarze specjalizacji regionalnej
Cel 1.4. Wsparcie projektów
współpracy w ramach klastrów
i obszarów specjalizacji
Cel 1.5. Zapewnienie systemu
finansowania projektów mających
na celu specjalizację regionu
Priorytet II. Rozwój potencjału
innowacyjnego regionu
Cel 2.1. Podnoszenie świadomości
o korzyściach z innowacji
Cel 2.2. Promocja wiedzy
o innowacyjności
i przedsiębiorczości
Cel 2.3. Platformy wymiany
doświadczeń i komunikacji
Cel 2.4. Promocja współpracy
i kooperacji podmiotów
gospodarczych
2.5. Zapewnienie systemu
finansowania rozwoju potencjału
innowacyjnego regionu
Priorytet III. Zarządzanie
innowacjami w regionie

Cel 3.5. Zapewnienie
zintegrowanego systemu
finansowania innowacji w regionie
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Stosunkowo niewielka liczba projektów była realizowana w ramach Priorytetu III – Zarządzanie
innowacjami w regionie. Zarządzanie innowacjami w regionie, w rozumieniu RSI LORIS 2030, jest
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domeną Samorządu Województwa. Działania realizowane przez samorząd, w tym w szczególności
przez departament właściwy prowadzeniu polityki innowacyjnej województwa, zostały opisane
w kolejnych częściach rozdziału: „Działania jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego”.
Warto również zwrócić uwagę na podział zrealizowanych projektów przez pryzmat obszarów RSI
LORIS 2030. Zwraca uwagę dysproporcja pomiędzy ilością projektów wpisujących się w obszar
współpracy. Niewątpliwie w obszarach komunikacji, wiedzy i świadomości pozostaje duża przestrzeń
na absorbcję środków i działań, które posłużyłyby rozwojowi regionu.
Tabela 24. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2018-2019 w podziale na
priorytety i obszary RSI LORIS 2030
OBSZAR
ŚWIADOMOŚĆ WIEDZA KOMUNIKACJA
Priorytet I. Specjalizacja
39
54
0
regionalna
Priorytet II. Rozwój
potencjału
2
9
0
innowacyjnego regionu
Priorytet III. Zarządzanie
2
6
1
innowacjami w regionie
SUMA
43
69
1
Źródło: Analizy własne na podstawie danych z systemu SL

WSPÓŁPRACA

FINANSOWANIE

SUMA

213

0

306

235

0

246

95

0

103

543

0

655

Priorytet I. Specjalizacja regionalna
W ramach Priorytetu I w latach 2018 – 2019 zostało zrealizowanych 306 projektów. Największa
ilość i wartość została dofinansowana w ramach RPO WŁ 2014-2020 (53,3% wartości wszystkich
projektów realizowanych w ramach Priorytetu I). Nieco mniejszą wartość miały projekty realizowane
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (46,5% wartości projektów) oraz projekty
dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (0,2% wartości wszystkich
projektów).
W ramach Celu 1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej zrealizowano 39
projektów, wszystkie skupiające się w zapisach działania 1.1.3 Promocja branż kluczowych. Logika tego
działania polegała na umożliwieniu przedsiębiorcom (działającym w obszarze specjalizacji
regionalnych) wejście na zagraniczne rynki poprzez uczestnictwo w targach bądź też realizację
zagranicznych kampanii promocyjnych. Były to zazwyczaj relatywnie nieduże projekty (średnia wartość
projektu realizowanego w tym działaniu to około 1,2 mln złotych) realizujące zorganizowane kampanie
marketingowe firm, które chciały wejść na rynki zagraniczne. Tego typu projekty polegały na
opracowaniu nowego modelu biznesowego oraz strategii promocyjnej marki. Mniejszą grupę
stanowiły te projekty, których celem było zapewnienie uczestnictwa przedsiębiorstw w targach
wystawienniczych. Największe projekty realizujące cel 1.1. to: „Internacjonalizacja gospodarcza
przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny
marketing gospodarczy.” zrealizowane przez Urząd Miasta Łodzi (wartość: 14,8 mln zł) oraz „Promocja
gospodarcza województwa łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach
gospodarczych” zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (wartość: 4,4 mln
zł).
W ramach Celu 1.2. Budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnej
zrealizowano 54 projekty. Są 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 mają za zadanie m.in. wspieranie programów
i projektów, obejmujących tworzenie i prowadzenie wspólnych programów kształcenia zawodowego
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i technicznego na potrzeby specjalizacji regionu oraz dostarczenie kompleksowych usług doradczoszkoleniowych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarach branż kluczowych dla rozwoju
województwa. Zadania te realizują 52 projekty finansowane 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. Największym projektem w tej grupie jest przedsięwzięcie realizowane przez
województwo łódzkie pod nazwą „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” o wartości
20,5 mln złotych. Celem projektu było zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie ich
programem stypendialnym w roku szkolnym 2018/2019.
W ramach Celu 1.3. Poprawa komunikacji w obszarze specjalizacji regionalnej nie
zidentyfikowano żadnych projektów realizujących ten cel. Istotą tego celu było polepszenie przepływu
informacji i ułatwienie kontaktów pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, oraz rozwój usług
brokerskich. Cel składa się z trzech działań:
1.3.1 Przygotowanie oferty współpracy sektora nauki dla biznesu
1.3.2 Wsparcie działań służących wzajemnej komunikacji w ramach specjalizacji
1.3.3 Dedykowane spotkania szkoleniowo- brokerskie w ramach specjalizacji
W ramach Celu 1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji
zrealizowano 213 projektów, wszystkie wpisujące się w zakres działania 1.4.2 Realizacja projektów
badawczych oraz rozwojowych w zakresie specjalizacji regionalnej, do którego zakwalifikowano
wszystkie projekty związane z rozwojem specjalizacji regionalnych. Spośród wszystkich projektów
realizowanych w ramach specjalizacji, które analizowano na potrzeby tego raportu, tylko nieliczne były
opracowane we współpracy co najmniej dwóch podmiotów, na co kładziony jest szczególny nacisk w RSI
LORIS 2030. Sugeruje to niewystarczającą liczbę działań zachęcających przedsiębiorców oraz jednostki
badawczo – rozwojowe działających w obszarze specjalizacji regionalnych do realizowania wspólnych
projektów.
Wykres 51. Liczba projektów realizowanych
w ramach Priorytetu I w podziale na cele
główne

Wykres 52. Wartość projektów realizowanych w ramach
Priorytetu I w podziale na cele główne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020

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
2030 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 Województwa Łódzkiego”, „Wykaz Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”,
czy Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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Tabela 25. Lista 30 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w latach 2018-2019, wpisujących się
w cele Priorytetu I
L.P.

Tytuł projektu

Beneficjent

Program

Wartość
ogółem
[mln zł]

Dofinanso
wanie UE
[mln zł]

Cel RSI
LORIS
2030

WKG Sp. z o.o.

POIR

55,82

20,00

1.4.

POZ Bruk
Sp. z o.o.

POIR

54,77

20,00

1.4.

1.

Wdrożenie opatentowanej, innowacyjnej
technologii produkcji trioksowęglanu (IV)
wapnia o wysokiej czystości

2.

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych
prefabrykowanych ścian betonowych

3.

Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu
wytwarzania terapeutycznego,
rekombinowanego przeciwciała
monoklonalnego, w celu umożliwienia
przemysłowego wdrożenia pierwszego
polskiego leku biotechnologicznego do terapii
onkologicznych oraz autoimmunologicznych

Mabion S. A.

POIR

54,19

27,09

1.4.

4.

Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia –
nowe produkty z ziaren kakaowca

Union Chocolate Sp.
z o.o.

POIR

35,70

13,06

1.4.

Wdrożenie wyników prac badawczorozwojowych celem zaoferowania materiałów
tekstylnych o nowych lepszych właściwościach
wizualnych i użytkowych
Rekonfigurowalny system zabudowy
pomieszczeń czystych i środowisk
kontrolowanych (Reconfigurable Westa Aseptic
Panel System)

Zakład
Włókienniczy
Bilinski S. J.

POIR

31,21

11,16

1.4.

Dantuin Sp. z o.o.

POIR

26,38

15,83

1.4.

Celon Pharma S.A.

POIR

23,30

12,62

1.4.

Województwo
Łódzkie

2014-2020

20,55

17,47

1.2.

5.

6.

7.

Nowa terapia S-ketaminą w leczeniu depresji
lekoopornej

8.

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla
najzdolniejszych

9.

10.

11.

12.

Wysokowydajna pilotażowa linia do mrożonek
wieloskładnikowych o podniesionych
parametrach jakościowych
Opracowanie zweryfikowanych
i zwalidowanych prototypów bezpiecznych igieł
pasywnych do iniekcji podskórnych i dożylnych
eliminujących ryzyko przypadkowego zakłucia
wraz z technologią ich produkcji
Internacjonalizacja gospodarcza
przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez
dedykowane działania promocyjne i
terytorialny marketing gospodarczy.
Wdrożenie wyników badań przemysłowych i
prac rozwojowych w zakresie nowych
technologii wykończania dzianin

RPO WŁ

Polski Ogród
Sp. z o.o.

POIR

19,73

10,82

1.4.

HTL-Strefa S. A.

POIR

14,91

6,61

1.4.

RPO WŁ

14,83

10,25

1.1.

POIR

13,86

5,07

1.4.

POIR

13,63

6,10

1.4.

RPO WŁ

13,51

3,50

1.4.

POIR

13,33

6,00

1.4.

Miasto Łódź
„An – farb” Zdzisław
Nuszkiewicz, Maciej
Nuszkiewicz S. J.
Centrum Medycyny
Klinicznej i
Estetycznej
Dimedical Karol
Majewski

13.

centrum badawczo – rozwojowe diagnostyki
chorób nowotworowych i infekcyjnych

14.

wdrożenie wyników prac B+R pozwalających na
wprowadzenie na rynek nowoczesnych bron
mulczowych

Paweł Nowak –
„Agro-Masz”

15.

Realizacja inwestycji technologicznej przez
przedsiębiorstwo z branży maszyn rolniczych

Paweł Nowak –
„Agro – Masz”

2014-2020

2014-2020
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Tabela 25. Lista 30 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w latach 2018-2019, wpisujących się
w cele Priorytetu I
L.P.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.

Tytuł projektu

Beneficjent

Program

Wartość
ogółem
[mln zł]

Dofinanso
wanie UE
[mln zł]

Cel RSI
LORIS
2030

Wdrożenie technologii produkcji biszkoptów w
systemie przemysłowym

‘’GOM’’ Owczarek
S. J.

POIR

13,02

5,63

1.4.

Wagran Sp. z o.o.

POIR

12,54

5,64

1.4.

Paweł Nowak –
„Agro-Masz”

2014-2020

RPO WŁ

12,36

3,50

1.4.

ZPHU Wit-Metal
Witold Matusiak

POIR

11,59

5,02

1.4.

Bifix Wojciech
Piasecki S. J.

POIR

11,48

5,16

1.4.

RPO WŁ

11,33

3,50

1.4.

RPO WŁ

11,24

4,11

1.4.

RPO WŁ

10,79

3,50

1.4.

RPO WŁ

10,21

3,50

1.4.

RPO WŁ

9,84

3,50

1.4.

RPO WŁ

9,72

3,48

1.4.

RPO WŁ

9,57

3,50

1.4.

RPO WŁ

9,53

3,49

1.4.

RPO WŁ

9,45

3,41

1.4.

POIR

9,35

2,11

1.4.

Rozwój oferty asortymentowej
przedsiębiorstwa Wagran poprzez wdrożenie
innowacyjnej technologii
Wdrożenie wyników prac B+R pozwalających
na wprowadzenie na rynek nowoczesnych
pługów ciężkich
Wdrożenie wyników prac B+R w produkcji
wielkogabarytowych konstrukcji stalowych
Wdrożenie autorskiej technologii wytwarzania
innowacyjnej gamy herbat ziołowych
wzbogacanych witaminami i minerałami
Wprowadzenie na rynek nowej rodziny
strukturalnych paneli elewacyjnych z gipsu lub
betonu zdobionych drukiem cyfrowym
Stworzenie infrastruktury B+R na potrzeby
opracowywania innowacyjnej bezszwowej
odzieży technicznej
Wdrożenie innowacyjnej technologii
modyfikacji powierzchniowej dzianiny
bawełnianej, związkami hydrofobowymi,
plazmą atmosferyczną oraz nanocząsteczkami
dwutlenku tytanu w celu podwyższenia
komfortu fizjologicznego wykonanej z niej
odzieży
Wdrożenie innowacyjnej technologii
nanoszenia powłok ochronnych na wyroby
stalowe
Poszerzenie oferty FMR LISICKI przez
wdrożenie wyników własnych prac B+R.
Wprowadzenie na rynek zintegrowanego
układu do kompensacji prądów
ziemnozwarciowych, będącego wynikiem
przeprowadzonych samodzielnie przez fabrykę
transformatorów w Żychlinie prac B+R
Wdrożenie przez Agrecol sp. z o.o.
innowacyjnych produktów będących wynikiem
prac B+R

28.

Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie
produkcji biszkoptów prozdrowotnych

29.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji
tkanin płaskich o obniżonej tendencji do
płowienia koloru oraz o właściwościach
antybakteryjnych i antygrzybicznych.

30.

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego
Grupy Atlas (woj. Łódzkie)

Stone Master S.A.
Filati Mirosław
Kubiak S. J.
„Mirwal” Mirosław
Pryc, Waldemar
Pryc
S. J.

2014-2020

2014-2020

2014-2020

P.P.H.U. Expo-Drew
Pacan Kazimierz

2014-2020

FMR Lisicki Janusz
Lisicki

2014-2020

Fabryka
transformatorów w
Żychlinie
Sp. z o.o.

2014-2020

„Agrecol”
Sp. z o.o.

2014-2020

„GOM” Owczarek S.
J.

2014-2020

Zwoltex sp. z o.o.

Atlas. Sp. z o.o

2014-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020
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Priorytet II. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu
W ramach Priorytetu II w latach 2018 – 2019 zostało zrealizowanych 246 projektów.
Największa ilość i wartość została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, bo 60,7%. Nieco mniejszy udział miały projekty
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (39,3% wartości wszystkich
projektów).
Wykres 53. Liczba projektów realizowanych w
ramach Priorytetu II w podziale na cele główne

Wykres 54. Wartość projektów realizowanych w ramach
Priorytetu II w podziale na cele główne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020

W ramach Celu 2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji zrealizowano dwa
projekty, oba w ramach działania 2.1.1 Kształtowanie postaw proinnowacyjnych przedsiębiorców
zwłaszcza z sektora MŚP. Dotyczyły one przedsięwzięć organizowanych na rzecz MŚP przez jednostki
samorządu terytorialnego lub organizacje gospodarcze, które miały promować wdrażanie innowacji
oraz wzmacniać potencjał gospodarczy regionu.
W ramach celu 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości zrealizowano
9 projektów wpisujących się w działanie 2.2.3 Doradztwo i działalność szkoleniowa promujące
innowacyjność. Projekty te dotyczyły finansowania rozwoju i profesjonalizacji usług świadczonych na
rzecz przedsiębiorstw.
W ramach Celu 2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji nie zidentyfikowano
żadnych projektów realizujących ten cel. Ideą tego celu było polepszenie przepływu informacji
w środowisku biznesowym za pomocą nowoczesnych platform komunikacji, a także rozwój usług
brokerskich i przedsiębiorczości akademickiej. Cel składa się z trzech działań:
2.3.1 Wsparcie mechanizmów wymiany informacji i komunikacji
2.3.2 Dedykowane spotkania szkoleniowo-brokerskie dla rozwoju potencjału innowacyjnego
2.3.3 Aktywizacja przedsiębiorczości w środowiskach akademickich i wśród młodzieży
Najwięcej projektów zrealizowano w ramach Celu 2.4. Promocja współpracy i kooperacji
podmiotów gospodarczych. W latach 2018-2019 zakończono realizację 235 projektów, z których
zdecydowana większość (128 projektów) realizowała założenia działania 2.4.1 Wspieranie
nawiązywania współpracy oraz tworzenia sieci współpracy. Były to przedsięwzięcia dotyczące
doradztwa w zakresie tworzenia strategii rozwoju, biznes planów, możliwości ekspansji zagranicznej
oraz internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Pozostałe projekty wpisywały się w zakres działania 2.4.2
Wspieranie projektów badawczo-rozwojowych we współpracy sfery naukowej i biznesu. Były to
projekty infrastrukturalne oraz badawczo – rozwojowe, których innowacyjność przyczynia się do
rozwoju potencjału regionu. Spośród wszystkich projektów realizowanych w ramach działania,
które analizowano na potrzeby tego raportu, tylko nieliczne były opracowane we współpracy co
najmniej dwóch podmiotów, na co kładziony jest nacisk w RSI LORIS 2030. Sugeruje to
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niewystarczającą liczbę działań zachęcających przedsiębiorców oraz jednostki badawczo – rozwojowe
działających w obszarze do realizowania wspólnych projektów.
Cel 2.5. Zapewnienie systemu finansowania rozwoju potencjału innowacyjnego regionu
realizowany jest przez zadanie 2.5.1. Wsparcie finansowe projektów dotyczących rozwoju potencjału
innowacyjnego regionu. Cel ten nie posiada przypisanych projektów. Zapisy RSI LORIS 2030 odnoszące
się do tego działania wskazują, że jego zadaniem jest „Przygotowanie założeń do instrumentów
wsparcia działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu 2. Rozwój potencjału
innowacyjnego kluczowych kryteriów oceny, które powinny zostać uwzględnione na etapie
projektowania RPO WŁ na lata 2014-2020; Konsultacje przygotowanych założeń i instrumentów
wsparcia z potencjalnymi beneficjentami; Dostosowanie założeń oraz priorytetów RPO WŁ na lata
2014-2020 do instrumentów wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu 2. Rozwój
potencjału innowacyjnego RSI LORIS 2030”. Zadanie to wypełniają obowiązujące już dokumenty takie
jak: Polityki sektorowe Województwa Łódzkiego, Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych, czy Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tabela 26. Lista 30 projektów o największej wartości ogółem zakończonych w latach 2018-2019, wpisujących się w cele
operacyjne Priorytetu II
L.p.

1.

Tytuł projektu
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płyt
drenażowych na osnowie z frakcjonowanego
granulatu z opon samochodowych

Dofinan
sowanie
UE
[mln zł]

Cel RSI
LORIS
2030

Beneficjent

Program

Wartość
ogółem
[mln zł]

Vinderen
Sp. z o.o.

POIR

45,48

19,95

2.4.

2.

Przepis na Rozwój

HRP Group Sp. z o.o.

RPO WŁ
2014-2020

41,72

34,52

2.2.

3.

Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności
Organika-Car S.A. poprzez wdrożenie wyników
prac badawczo-rozwojowych

"Organika-Car" S.A.

POIR

30,75

11,23

2.4.

4.

Strefa RozwoYou

Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A.

RPO WŁ
2014-2020

23,93

19,68

2.2.

5.

Przepis na Rozwój 2

"HRP Group"
Sp. z o.o.

RPO WŁ
2014-2020

22,85

18,97

2.2.

6.

ŁORKK - Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i
Kompetencji

Krajowe Centrum Pracy
Sp. z o.o.

RPO WŁ
2014-2020

22,81

18,06

2.2.

7.

Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących
produkcji aktywnych opakowań dla rynku fresh
market

CDM Sp. z o.o.

POIR

18,66

6,83

2.4.

8.

Bon - apetyt na rozwój!

Łódzka Agencja
Rozwoju Regionalnego
S.A.

RPO WŁ
2014-2020

14,22

11,82

2.2.

9.

Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej
obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń
hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w
łańcuchu potokowej produkcji elementów
przekładni mechanicznych i łożysk

Seco/Warwick S.A.

POIR

12,94

8,64

2.4.

10.

Wdrożenie nowej technologii produkcji
innowacyjnych kieszeni EKO na dokumenty

Inter-Folia
Sp. z o.o.

POIR

12,75

5,74

2.4.
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Dofinan
sowanie
UE
[mln zł]

Cel RSI
LORIS
2030

Beneficjent

Program

Wartość
ogółem
[mln zł]

Lab-Tech Radomsko
Sp. z o.o.

POIR

12,07

5,36

2.4.

P.P.H.U. Fol-Pol Jacek
Borowski

POIR

11,49

6,00

2.4.

Art in Energy
Sp. z o.o.

POIR

11,38

5,91

2.4.

WKG Sp. z o.o. Sp.K.

RPO WŁ
2014-2020

10,10

3,44

2.4.

Bodex Sp. z o.o. SP. K.

POIR

10,02

4,51

2.4.

"Organika-car" S.A.

RPO WŁ
2014-2020

9,86

3,50

2.4.

„Organika car” S.A.

RPO WŁ
2014-2020

9,84

3,50

2.4.

Venol Motor Oil Sp. z
o.o.

RPO WŁ
2014-2020

9,64

3,50

2.4.

Drukarnia Oltom Sp. z
o.o. SP. K.

RPO WŁ
2014-2020

9,16

3,50

2.4.

Lab-Tech Radomsko
Sp. z o.o.

POIR

9,10

4,04

2.4.

Zakład Mechaniki
Maszyn Bukpol
Łagodziński S.J.

RPO WŁ
2014-2020

8,70

3,50

2.4.

Faspol Sp. z o.o.

RPO WŁ
2014-2020

8,65

3,48

2.4.

Oficyna Wydawnicza
„Read Me” Włodzimierz
Bińczyk S.J.

RPO WŁ
2014-2020

8,24

2,95

2.4.

24.

Wprowadzenie do oferty firmy BUD-MASZ
innowacyjnego produktu w postaci
wielkogabarytowej maszyny do wytłaczania blach

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "BudMasz” Maciej
Stachlewski

RPO WŁ
2014-2020

8,20

2,86

2.4.

25.

Innowacyjny proces produkcji odlewów żeliwnych
z zastosowaniem inteligentnego systemu
informacyjno-decyzyjnego

Odlewnia Kutno Sp. z
o.o.

POIR

7,91

3,36

2.4.

L.p.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Tytuł projektu
Centrum badawczo-rozwojowe w obszarze
technologii hydrotermicznej i plastycznej obróbki
drewna.
"Wdrożenie nowej technologii produkcji folii 5wielowarstwowej z warstwą bakteriobójczą o
szerokim spektrum działania biocydowego,
zachowującą swoje właściwości po procesie
mrożenia"
Wdrożenie innowacyjnej technologii
pozycjonowania sieci trakcyjnej
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji
nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu
wapnia
Innowacyjna technologia produkcji nowej
zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do
wielowariantowego załadunku
Wdrożenie innowacji w obszarze przetwórstwa
tworzyw sztucznych
Wdrożenie kosmetyków body care i produktów
chemii gospodarczej z wykorzystaniem naturalnych
organicznych surowców i nanokompozytów
wdrożenie własnych wyników badań z użyciem
nanotechnologii w wypełnianiu polimerów
używanych do produkcji opakowań o
właściwościach barierowych.
wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych
w celu podniesienia innowacyjności i
konkurencyjności drukarni Oltom
Centrum badawczo-rozwojowe w obszarze
konstrukcji i badania trwałości narzedzi
skrawających do obróbki drewna azotowanych
metodą gazową Zero Flow
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki
zastosowaniu innowacyjnego dogniataka w
produkcji części stalowych dla branży medycznej i
lotniczej
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego
mieszalnika o zmniejszonym oporze
hydrodynamicznym - niskoenergetyczny system
mieszania
Uruchomienie produkcji publikacji odznaczających
się barierą bakteriostatyczną dzięki zastosowaniu
nanotechnologii i na konkurencyjnych warunkach,
dzięki wykorzystaniu informatycznych systemów
do optymalizacji zarządzania i wsparcia łańcucha
produkcji.
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operacyjne Priorytetu II
L.p.

Tytuł projektu

Beneficjent

Program

Wartość
ogółem
[mln zł]

Dofinan
sowanie
UE
[mln zł]

Cel RSI
LORIS
2030

26.

Stanowisko do badania przekładni głównej
śmigłowca jednosilnikowego

Airbus Helicopters
Polska Sp. z o.o.

RPO WŁ
2014-2020

7,75

2,21

2.4.

27.

Podniesienie potencjału konkurencyjnego i
innowacyjnego firmy jako efekt wdrożenia
wyników własnych prac B+R

Techmark L. Ogłoza S.
Zdziechowski S.J.

RPO WŁ
2014-2020

7,61

2,86

2.4.

28.

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych
w celu podniesienia innowacyjności i
konkurencyjności drukarni Print Extra

Print Extra Studio
Graficzne Drukarnia
Pospiech i Wspólnicy"
S.J.

RPO WŁ
2014-2020

7,07

3,10

2.4.

29.

Wdrożenie innowacji w obszarze przetwórstwa
tworzyw sztucznych

"Organika-car" S.A.

RPO WŁ
2014-2020

9,86

3,50

2.4.

30.

Wprowadzenie na rynek przez firmę Faspol Sp. z
o.o. innowacyjnego zbiornika procesowego

Faspol Sp. z o.o.

RPO WŁ
2014-2020

6,67

2,87

2.4.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020
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Priorytet III. Zarządzanie innowacjami w regionie
W ramach Priorytetu III w latach 2018 – 2019 zostały zrealizowane 103 projekty. 77% wartości
wszystkich projektów stanowiły projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 21,9 % projekty dofinansowane z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, a 0,5% projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
W ramach Celu 3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami zrealizowano sześć projektów,
wpisujących się w zakres działania 3.2.1. Zapewnienie sprawnych mechanizmów zarządzania,
wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji RSI LORIS 2030 oraz 3.2.2. Podnoszenie kwalifikacji kapitału
ludzkiego w systemie wdrażania innowacji. Są to działania województwa łódzkiego dotyczące systemu
realizacji RPO WŁ 2014-2020 oraz systemu szkoleń i wsparcia doradczego, zarówno dla Beneficjentów,
jak również dla podniesienia kwalifikacji i jakości zasobów ludzkich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego, współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej.
W ramach Celu 3.3. Stworzenie systemu komunikacji oraz doradztwa zidentyfikowano jeden
projekt, wpisujący się w zakres działania 3.3.1. Budowa systemu wsparcia komunikacji oraz doradztwa.
Jest to projekt województwa łódzkiego pod nazwą „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”, którego celem było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych
przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP poprzez rozwój systemu informacji gospodarczej oraz
organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie rangi gospodarczej regionu.
Najwięcej, bo aż 94 projekty, realizujące założenia Priorytetu III zaklasyfikowano do
Celu 3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy w różnych działaniach. Najwięcej projektów
(53) 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 projekty dotyczące
rozwoju umiejętności ICT wśród mieszkańców i przedsiębiorców regionu. Kolejnymi grupami inwestycji
były 22 projekty dotyczące rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu, realizowane
w ramach działania 3.4.1. Wspieranie systemu pobudzania przedsiębiorczości oraz dwadzieścia
projektów dotyczących promocji gospodarczej poszczególnych JST i regionu oraz innych działań
mających przyciągnąć inwestorów w ramach działania 3.4.4. Wspieranie napływu innowacyjnych
inwestycji.
Cel 3.5. Zapewnienie zintegrowanego systemu finansowania innowacji w regionie realizowany
jest przez zadanie 3.5.1. Stworzenie systemu finansowania innowacji. Cel ten nie posiada przypisanych
projektów. Cel nie jest podzielony na żadne działania, ma jednak przypisane zadania:
− Przeprowadzenie szczegółowej analizy jakościowej oraz ilościowej dostępnych źródeł finansowania
oraz opracowanie macierzy zaspokojenia potrzeb wraz ze wskazaniem luk finansowania w regionie;
− Opracowanie programu rozbudowy instrumentów finansowego wsparcia dla rozwoju
innowacyjności w oparciu o założenia RSI LORIS 2030;
− Konsultacje przygotowanych założeń i instrumentów wsparcia z potencjalnymi beneficjentami;
− Dostosowanie założeń oraz priorytetów RPO WŁ 2014 – 2020 do stworzenia systemu finansowania
innowacji w ramach RSI LORIS 2030;
− Prowadzenie monitoringu systemu wsparcia finansowego RSI LORIS 2030 i jego efektywności
w kierunku zaspokojenia potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjności w województwie łódzkim oraz
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realizacja powtarzalnych badań jakościowych i ilościowych podaży oraz popytu na wspierające
instrumenty finansowe.
Zadania te wypełniają obowiązujące już dokumenty takie jak: Polityki sektorowe
Województwa Łódzkiego, Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego
oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych, czy Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz niniejszy Raport.
Wykres 55. Liczba projektów realizowanych
w ramach Priorytetu III w podziale na cele
główne

Wykres 56. Wartość projektów realizowanych w ramach
Priorytetu III w podziale na cele główne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020

Tabela 27. Lista 30 projektów zakończonych w latach 2018-2019 wpisujących się w cele operacyjne Priorytetu III
L.p.

Tytuł projektu

Beneficjent

Program

Wartość
ogółem
[mln zł]

Dofinanso
wanie UE
[mln zł]

Cel RSI
LORIS
2030

1.

Działanie XII.1 - Potencjał Instytucji

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

52,53

44,65

3.2.

2.

Działanie XII.1 - Potencjał Instytucji

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

50,10

42,59

3.2.

3.

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Fundacja Aktywizacja

POPC

15,99

13,27

3.4.

4.

E-Obywatel Nowe Umiejętności Cyfrowe

Krajowa Izba
Gospodarcza

POPC

10,42

8,82

3.4.

Gmina Uniejów

RPO WŁ
2014-2020

9,86

8,33

3.4.

Miasto Łódź

RPO WŁ
2014-2020

9,68

5,95

3.4.

Szpital Wojewódzki im.
Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu

RPO WŁ
2014-2020

7,46

5,15

3.4.

Powiat Piotrkowski

RPO WŁ
2014-2020

6,73

4,67

3.4.

Gmina Moszczenica

RPO WŁ
2014-2020

6,51

4,50

3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zwiększenie międzynarodowej rangi
gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez
działania prowadzone w zakresie promocji
gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów
Budowa systemów teleinformatycznych
wspierających realizację i etapu programu
inteligentna polityka społeczna w Łodzi – „IPS”
Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w
Sieradzu
Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji
przestrzennej w celu świadczenia e-usług w
powiecie piotrkowskim
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa łódzkiego poprzez kompleksowe
uzbrojenie Moszczenickich Terenów
Inwestycyjnych (MTI)
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10.
11.

12.

Tytuł projektu

Działania XII.4 - Informacja i promocja
Przygotowanie terenu inwestycyjnego na
terenie Gminy Daszyna dla potrzeb
potencjalnych inwestorów
E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako
skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz
jakość usług publicznych, świadczonych drogą
elektroniczną

Beneficjent

Program

Wartość
ogółem
[mln zł]

Dofinanso
wanie UE
[mln zł]

Cel RSI
LORIS
2030

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

6,24

5,31

3.1.

Gmina Daszyna

RPO WŁ
2014-2020

6,20

3,41

3.4.

Miasto Piotrków
Trybunalski

RPO WŁ
2014-2020

5,67

3,93

3.4.

13.

Działanie XII.2 - System realizacji

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

5,42

4,61

3.2.

14.

Działania XII.4 - Informacja i promocja

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

5,06

4,30

3.1.

15.

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

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

4,99

4,24

3.4.

16.

Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób
powyżej 50 r.ż. z obszaru województwa
łódzkiego

Instytut Nauk
SpołecznoEkonomicznych
Sp. z o.o.-Sp.K.

RPO WŁ
2014-2020

4,69

3,99

3.4.

17.

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach w
powiecie radomszczańskim (numer obszaru
POPC01_100151)

Spray S.A.

POPC

4,38

2,19

3.4.

18.

Działanie XII.2 - System realizacji

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

4,23

3,60

3.2.

19.

Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna
infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju
młodego człowieka

Powiat Łowicki

RPO WŁ
2014-2020

4,23

3,13

3.4.

20.

Lodzkie4business

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

3,52

2,64

3.4.

21.

Rozwój e-usług publicznych świadczonych
przez miasto Zduńska Wola

Miasto Zduńska Wola

RPO WŁ
2014-2020

3,41

2,02

3.4.

22.

Działanie XII.3 - Potencjał beneficjentów

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

3,08

2,62

3.2.

23.

Rozbudowa e-administracji w powiecie łaskim

Powiat Łaski

RPO WŁ
2014-2020

2,12

1,32

3.4.

Gmina Miasto Zgierz

RPO WŁ
2014-2020

2,03

1,40

3.4.

Instytut Nauk
SpołecznoEkonomicznych
Sp. z o.o.-Sp.K.

RPO WŁ
2014-2020

2,00

1,70

3.4.

24.

25.

Wdrożenie i rozbudowa technologii
informacyjno-komunikacyjnych w gminie
miasto Zgierz
Od zwolnienia do zatrudnienia - kompleksowy
outplacement w województwie łódzkim z
zastosowaniem multimedialnych narzędzi
rynku pracy
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Tytuł projektu

26.

Wdrożenie technologii teleinformatycznych,
rozwój infrastruktury informacji przestrzennej
oraz świadczenie e-usług publicznych
w mieście Skierniewice

27.

Nowa droga do kariery

28.

Praca w centrum - program typu outplacement
w województwie łódzkim

29.

Zaprogramuj przyszłość #17

30.

Działanie XII.3 - Potencjał beneficjentów

Beneficjent

Program

Wartość
ogółem
[mln zł]

Dofinanso
wanie UE
[mln zł]

Cel RSI
LORIS
2030

Miasto Skierniewice

RPO WŁ
2014-2020

1,99

1,29

3.4.

RPO WŁ
2014-2020

1,90

1,61

3.4.

RPO WŁ
2014-2020

1,88

1,60

3.4.

Fundacja Orange

POPC

1,81

1,45

3.4.

Województwo Łódzkie

RPO WŁ
2014-2020

1,69

1,44

3.2.

Centrum
Samorządności
i Regionalizmu
Łódzka Izba
PrzemysłowoHandlowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020
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Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego
W ramach monitorowania realizacji RSI LORIS 2030 dokonano również analizy projektów pod
kątem sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego. Przy klasyfikowaniu
danego projektu do poszczególnych specjalizacji kierowano się przede wszystkim zapisami „Wykazu
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz
specjalizacyjnych” oraz wiedzą ekspercką, opartą o zakres przedmiotowy projektu (opis projektu).
Analiza niniejszego Raportu obejmuje projekty zrealizowane w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz
w ramach programów krajowych, mimo, że w zamyśle tych ostatnich nie było takiej kategorii.
Tabela 28. Zestawienie projektów zrealizowanych w ramach programów krajowych oraz RPO WŁ 2014-2020 pod
kątem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego w latach 2018-2019
Wartość
Wysokość
projektów
dofinansowania
[w mln zł]
UE [w mln zł]
Energetyka, w tym odnawialne źródła energii
7
29,62
12,85
Informatyka i telekomunikacja
35
66,15
36,91
Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze
44
283,44
111,30
Medycyna, farmacja, kosmetyki
45
230,58
116,80
Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
41
208,22
78,79
Zaawansowane materiały budowlane
41
296,92
120,51
Suma:
213
1114,94
477,15
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Specjalizacja

Ilość
projektów

Najwięcej projektów wzmacniało regionalną specjalizację Medycyna, farmacja, kosmetyki: było
to 45 projektów o łącznej wartości ponad 283,44 mln złotych i dofinansowaniu z UE w kwocie 111,30 mln
złotych. Projekty te wiązały się m. in. z modernizacją zaplecza badawczo-rozwojowego oraz pracami
badawczo-rozwojowymi w celu stworzenia nowych produktów, w tym: prototypów bezpiecznych igieł
pasywnych do iniekcji podskórnych i dożylnych eliminujących ryzyko przypadkowego zakłucia wraz
z technologią ich produkcji, technologii i procedur implantoprotetycznych; bandaży na bazie włókna
antybakteryjnego o wysokiej zawartości jonów srebra; innowacyjnego oprzyrządowania medycznego
oraz opracowanie i badania kliniczne urządzenia do stymulacji nerwu błędnego w leczeniu choroby
Alzheimera.
W ramach specjalizacji Energetyka, w tym odnawialne źródła energii zrealizowano 7 projektów
o wartości 29,62 mln złotych i dofinansowaniu unijnym w wysokości 12,85 mln złotych. Projekty te
dotyczyły rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego oraz prac badawczo-rozwojowych w celu
stworzenia nowych produktów, w tym: zintegrowanego układu do kompensacji prądów
ziemnozwarciowych; innowacyjnych urządzeń elektronicznych dla taboru komunikacji miejskiej;
innowacyjnej technologii wytwarzania końcówek tulejkowych izolowanych; inwestycji gminnych
w alternatywne sposoby produkcji energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
W ramach specjalizacji Informatyka i telekomunikacja zrealizowano 35 projektów o łącznej
wartości 66,15 mln złotych i dofinansowaniu z UE w kwocie 36,91 mln złotych. Projekty te dotyczyły
rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego oraz wdrożenia nowych produktów będących efektami prac
B+R takich jak: inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania
dokumentów (ISB); inteligentna nakładka sprzętowo-programowa na systemy automatyki budynków
biurowych z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu; innowacyjna usługa automatycznej
detekcji wad i usterek zestawów kołowych wagonów kolejowych; system świadomości sytuacyjnej dla
pojazdów autonomicznych.
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W ramach specjalizacji Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze: zrealizowano
44 projekty o łącznej wartości 283,44 mln złotych i dofinansowaniu unijnym 111,30 mln złotych.
Projekty te dotyczyły modernizacji zaplecza badawczo-rozwojowego oraz prac badawczo-rozwojowych
w celu stworzenia nowych produktów, w tym: maszyny wykrywającej pestkę w owocach wiśni
z zastosowaniem technologii obrazowania polaryzacyjnego; nowych traw hybrydowych; talerzy do
agregatów uprawowych; bezpiecznego dla środowiska granulowanego nawozu siarczanowowapniowego, wdrożenie technologii produkcji biszkoptów w systemie przemysłowym; innowacyjnego
produktu w postaci ekologicznego nawozu wapniowo-węglanowego z minerałami.
W ramach specjalizacji Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
zrealizowano 41 projektów o łącznej wartości 208,22 mln złotych oraz dofinansowaniu z UE
w wysokości 78,79 mln złotych. Projekty te dotyczyły modernizacji zaplecza badawczo-rozwojowego
oraz prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia nowych produktów, w tym: wdrożenia własnych
wyników prac B+R z użyciem innowacyjnej technologii połączenia mikrokapsułek oraz kompresji
rajstop; nowych technologii nadawania produkowanym dzianinom metrażowym cech
i funkcjonalności oczekiwanych od odzieży sportowej typu high tech; wdrożenia innowacyjnej
technologii produkcji tkaniny parasolowej w oparciu o własne prace badawczo- rozwojowe,
innowacyjnych technologii wytwarzania wielowarstwowych laminatów z dzianin rządkowych
modyfikowanych plazmą atmosferyczną.
W ramach specjalizacji Zaawansowane materiały budowlane zrealizowano 41 projektów
o łącznej wartości 296,92 mln złotych i dofinansowaniu unijnym w wysokości 120,51 mln złotych.
Projekty te dotyczyły modernizacji zaplecza badawczo-rozwojowego oraz wdrożenia nowych produktów
będących efektami prac B+R: innowacyjnej technologii produkcji trioksowęglanu (IV) wapnia o wysokiej
czystości; innowacyjnych prefabrykowanych ścian betonowych; nowatorskiej kostki brukowej –
Autoclean, której strona użytkowa pokryta jest koloidem wzbogaconym cząsteczkami
nanokrystalicznego dwutlenku tytanu nTiO2; innowacyjnego, ekologicznego preparatu do usuwania
różnorodnych powłok; innowacyjnej technologii walcowania i spawania elementów z blach
trudnościeralnych oraz wdrożenie do praktyki produkcji przemysłowej innowacyjnej technologii
zrobotyzowanego stanowiska do obsługi wtryskarek.
Tabela 29. Zestawienie projektów realizowanych w województwie łódzkim w latach 2018-2019 w ramach
programów krajowych oraz RPO WŁ 2014-2020 pod kątem pochodzenia środków.
POIR
Specjalizacja

Energetyka, w tym odnawialne źródła
energii
Informatyka i telekomunikacja
Innowacyjne Rolnictwo
i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze
Medycyna, farmacja, kosmetyki
Nowoczesny przemysł włókienniczy i
mody (w tym wzornictwo)
Zaawansowane materiały budowlane
Suma:

RPO WŁ 2014-2020
Wysokość
Wartość
Ilość
dofinanso
projektów
projektów
wania UE
[w mln zł]
[w mln zł]

Ilość
projektów

Wartość
projektów
[w mln zł]

Wysokość
dofinanso
wania UE
[w mln zł]

2

7,35

3,31

5

22,27

9,54

14

29,44

18,37

21

36,71

18,54

13

105,35

47,52

31

178,09

63,77

17

148,30

81,03

28

82,27

35,77

9

76,52

30,37

32

131,70

48,41

12
67

190,68
557,64

78,53
259,13

29
146

106,24
557,29

41,97
218,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Omawiane projekty finansowane były najczęściej ze środków RPO WŁ 2014-2020
(146 projektów). Beneficjenci chętnie sięgali też po środki PO Inteligentny Rozwój, w ramach którego
zrealizowano 67 projektów dla wszystkich regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Kierując się logiką zapisów Priorytetu I. Specjalizacja regionalna RSI LORIS 2030,
a w szczególności opisem celów operacyjnych oraz planowanych działań, autorzy raportu zdecydowali
o wyłonieniu osobnej grupy projektów. Są to projekty, które nie wpisują się bezpośrednio w Regionalne
Inteligentne Specjalizacje, wskazane w dokumencie pn. „Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, jednak wspierają ich rozwój
poprzez działania związane z podnoszeniem świadomości, wiedzą oraz komunikacją i współpracą
w środowiskach związanych z daną specjalizacją. Zgodnie z zapisami RSI LORIS 2030, „szczególny
potencjał innowacyjny wskazanych branż i technologii wynika z równoczesnego występowania
w regionie możliwości naukowo-badawczych, możliwości kształcenia na poziomie wyższym
i zawodowym, istnienia wykształconego rynku wewnętrznego, potencjału firm oraz potencjału
partnerów do współpracy”. Tym samym projekty zrealizowane w tym zakresie wpisują się wprost
w realizację Priorytetu I. Specjalizacja regionalna RSI LORIS 2030.
W latach 2018-2019, w ramach Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, zakończono
realizację 93 takich projektów, współfinansowanych ze środków krajowych oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 124,47 mln złotych
i dofinansowaniu unijnym w wysokości 95,66 mln złotych.
Tabela 30. Zestawienie projektów zrealizowanych w ramach programów krajowych oraz RPO WŁ 2014-2020 pod
kątem wspierania regionalnych specjalizacji Województwa Łódzkiego w latach 2018-2019.
Liczba
projektów

Wartość
projektów
(w mln zł)

Wartość
dofinansowania
UE (w mln zł)

Wspiera więcej niż jedną RSI19

18

54,68

43,56

Wspiera RSI Energetyka (w tym OZE)

5

3,97

3,26

Wspiera RSI Informatyka i telekomunikacja

15

15,05

12,35

Wspiera RSI Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo
rolno-spożywcze

19

24,80

18,32

13

9,63

6,40

17

12,11

8,65

6
93

4,24
124,47

3,13
95,66

Specjalizacja

Wspiera RSI Medycyna, farmacja, kosmetyki
Wspiera RSI Nowoczesny przemysł włókienniczy i
mody
Wspiera RSI Zaawansowane materiały budowlane
Suma:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020

Analiza inicjatyw realizowanych przez Komórki Organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego oraz jednostki podległe (KOUMWŁ) i ich wpływu na osiąganie
celów operacyjnych RSI LORIS 2030
Projekty realizowane przez poszczególne jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego mają na ogół horyzontalny charakter, realizując działania nie tylko w obrębie różnych celów
głównych RSI LORIS 2030, ale także w obrębie różnych priorytetów. Najczęściej dotyczą one działań
miękkich. Każde zidentyfikowane działanie zostało przypisane do celów głównych RSI LORIS 2030.
19

Kategoria ta dotyczy projektów związanych z promocją gospodarczą oraz projektów edukacyjnych, w których
brały udział szkoły o kilku profilach nauczania związanych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami.
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Wiele z opisywanych działań ma charakter cykliczny (np. Kongres Biogospodarki, Europejskie Forum
Gospodarcze) i było realizowana także w latach wcześniejszych. Analiza działań KOUMWŁ w latach
2018-2019 pozwoliła na zidentyfikowanie 36 projektów wpisujących się w założenie RSI LORIS 2030,
które w różnym stopniu realizowały wszystkie trzy priorytety Strategii. W wyniku przyjęcia klasyfikacji
w oparciu o źródło finansowania, zostały one podzielone na dwie grupy:
 Inicjatywy o dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych, w szczególności programów Horyzont,
Interreg, RPO-WŁ i innych (24 projekty);
 Inicjatywy o finansowaniu wewnętrznym, realizowane jako zadania budżetowe Województwa
Łódzkiego (12 projektów).

Inicjatywy o finansowaniu zewnętrznym
1. Realizacja projektu pn.: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację
i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych
Istotą projektu była promocja oferty gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Łódzkiego
poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych. Potencjał gospodarczoinwestycyjny kształtowany był poprzez zaangażowanych do udziału w projekcie reprezentantów branż
kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionu (regionalnych inteligentnych specjalizacji). Projekt był
realizowany w latach 2016-2018, ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i obejmował następujące kategorie działań
prowadzonych:





Targi i misje gospodarcze na terenie Niemiec;
Targi i misje gospodarcze na terenie Chin;
Zagraniczne targi innowacyjności i wynalazczości;
Zintegrowana Oferta Inwestycyjna Województwa Łódzkiego – opracowanie publikacji i jej
późniejsza aktualizacja.

Jednym z elementów projektu była opracowana w 2018 roku aktualizacja publikacji
pt. „Zintegrowana Oferta Inwestycyjna Województwa Łódzkiego”. Publikacja obok funkcji
informacyjnych, pełniła też rolę wizytówki Województwa Łódzkiego, uzupełniając ofertę regionu
podczas zagranicznych wydarzeń gospodarczych, realizowanych również w ramach niniejszego
projektu.
W 2018 roku odbyły się zaplanowane wyjazdy z przedsiębiorcami do Niemiec na targi
spożywcze Fruit Logistica w Berlinie oraz na targi branży informatycznej CEBIT w Hannoverze. Firmy
spożywcze wzięły również udział w targach Tang Jiu Hui w chińskim Chengdu, gdzie zrealizowano
również kampanię promocyjną produktów spożywczych z regionu, co dodatkowo zwiększyło skalę
dotarcia informacji o potencjale regionalnych przedsiębiorców i sektora rolno-spożywczego
w województwie łódzkim. Wyjazdami targowymi objęta została grupa 15 przedsiębiorstw jako
kluczowi reprezentanci branż stanowiących oś realizacji projektu.
Udział przedsiębiorców w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, ze szczególnym
uwzględnieniem targów zagranicznych przyczynił się do podnoszenia świadomości odnośnie
potencjału inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego zarówno wśród przedsiębiorców
województwa łódzkiego, jak i kontrahentów zagranicznych, co znalazło odzwierciedlenie w trzech
kontraktach handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu.
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Projekt realizował założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
2. Realizacja projektu pn.: Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów
gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń
gospodarczych
Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów
gospodarczych na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy
gospodarczej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań
gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych
specjalizacjach (RIS), a partnerami zagranicznymi. Projekt finansowany jest ze środków pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Obejmuje
swoją realizacją okres od maja 2019 do września 2021.
Projekt zakłada realizację działań w dwóch etapach. Etap I obejmował organizację w 2019 roku
kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu rekrutację firm oraz organizację misji
gospodarczej do Chin połączonej z wizytą na targach EXPO Horticultural 2019 w Pekinie. W ramach
tego etapu projektu udzielono wsparcia 12 przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego, które
uczestniczyły w szkoleniu z zakresu funkcjonowania rynku chińskiego oraz wzięły udział w misji
gospodarczej do Chin we wrześniu 2019 roku. Promocja firm i branż przez nie reprezentowanych
obejmowała w szczególności:
 udział w spotkaniach b2b z partnerami z rynku chińskiego
 przygotowanie, druk i kolportaż materiałów reklamowych z ofertą firm w języku chińskim
 zorganizowanie wydarzenia promocyjnego w pawilonie AIPH (Międzynarodowego Stowarzyszenia
Producentów Ogrodniczych)
 wystąpienia przedsiębiorców w audycjach tv, w których opowiadali o udziale w projekcie,
potencjale branży, którą reprezentują oraz korzyściach ze współpracy z województwem łódzkim
 promocja w Internecie, w tym w mediach społecznościowych obejmowała publikacje na nośnikach
takich jak: lodzkie.pl, LinkedIn Promuje Lodzkie, Twitter Promuje Lodzkie Facebook Promuje
Lodzkie, lodzkie4business, Amber Global Consulting, Centrum Innowacji Biznesowej). Elementami
kampanii informacyjno-promocyjnej były również emisje w regionalnych stacjach telewizyjnych
(Toya, TVP 3) oraz publikacje w prasie regionalnej i branżowej (Dziennik Łódzki, Gazeta Polska
Codziennie).
Omówione elementy projektu wpłynęły na poprawę świadomości w zakresie potencjału
regionalnych inteligentnych specjalizacji. Efektem działań jest m.in. wzmożone zainteresowanie
wejściem chińskich firm na polski rynek. W powyższym obszarze prowadzony jest bieżący monitoring
możliwości nawiązania trwałej współpracy międzynarodowej poprzez regularny kontakt
z przedsiębiorcami z obu rynków.
W zakresie II – go etapu realizacji projektu planowana jest organizacja kampanii informacyjnopromocyjnej mającej na celu rekrutację firm oraz organizacja misji gospodarczej do ZEA połączonej
z wizytą na wystawie EXPO oraz targach towarzyszących The Big 5 w Dubaju. Realizacja II etapu
przewidziana była na 2020 rok.
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Projekt realizuje założenia celu:
1.2. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
3. Realizacja projektu pn.: 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
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego wśród regionalnych
przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP poprzez rozwój systemu informacji gospodarczej oraz
organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie rangi gospodarczej regionu. Projekt był
realizowany w latach 2016-2019 ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu stworzono System komunikacji
i doradztwa dla przedsiębiorstw. Jest to unikalne w skali kraju rozwiązanie, polegające na uruchomieniu
7 Centrów Innowacji Biznesowej (CIB), działających w różnych miastach województwa łódzkiego
(Radomsko, Kutno, Sieradz, Łódź, Zduńska Wola20, Zgierz, Bełchatów) i zarządzanych przez zespół
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Działania CIB-ów opierają się na pracy
doradców biznesu, wspierających przedsiębiorstwa stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Do głównych
zadań CIB należą: wypracowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej, przygotowanie
przedsiębiorstw do wejścia na rynki międzynarodowe, poszukiwanie dla nich projektów i partnerów
zagranicznych w obszarach specjalizacji regionalnych województwa łódzkiego, a także szeroko rozumiane
wdrażanie zapisów RSI LORIS 2030. W ramach funkcjonowania CIB, w latach 2018-2019 można
wyszczególnić następujące działania:
 przeprowadzenie kampanii promocyjnej CIB: reklamy AdWords, bannery na portalach internetowych
www.dzienniklodzki.pl, www.rp.pl, opracowanie i publikacja 36 prasowych artykułów sponsorowanych
w prasie regionalnej, stworzenie oraz prowadzenie profili CIB na Facebooku i LinkedIn, stworzenie
strony internetowej www.cib.lodzkie.pl, opracowanie i ekspozycja 2 billboardów w centrum Łodzi.
 przeprowadzenie około 1100 indywidualnych spotkań doradców z przedsiębiorcami z sektora MŚP,
których efekty to:
− zgłoszenie 25 firm do udziału w targach/misjach (w szczególności: Międzynarodowe Targi Przemysłu
Spożywczego
ANUGA
w
Kolonii,
Międzynarodowe
Targi
Dobrego
Smaku
i Specjałów regionalnych SLOW FOOD w Stuttgarcie, Targi Batibouw w Brukseli, Targi EXPO Horticultural
2019, Natura FOOD beECO w Łodzi, Targi Bakalie i inne),
− skojarzenie firm z uczelniami wyższymi i jednostkami B+R – nawiązanie współpracy przedsiębiorstw z
Politechniką Łódzką (w tym na opracowanie koncepcji laboratorium, prowadzenia badań, itp.),
Uniwersytetem Medycznym (m.in. badania składu molekularnego żywności), Instytutem Włókiennictwa
(w zakresie badania obecnych i wytwarzania nowych produktów akustycznych, a także w zakresie
możliwości wykonania prac badawczych z zakresu farbowania tkanin przemysłowych finansowanych z
Bonu na innowacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości,
Regionalnym Biurem WŁ w Brukseli, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

20

Centrum Innowacji Biznesowych w Zduńskiej Woli funkcjonowało do 30.09.2018 roku, a następnie wznowiło
działalność w dniu 1.04.2019 roku.
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Urzędem Miasta Łodzi w zakresie lokali kreatywnych, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, operatorami bonów szkoleniowych, Lokalnymi Grupami Działania,
pozyskanie 55 przedsiębiorstw do Katalogu Produktów Eksportowych,
pomoc w złożeniu 16-tu wniosków o dofinansowanie,
wpisanie oferty 13 przedsiębiorstw do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości,
pomoc 20-tu przedsiębiorcom w zawarciu umowy na pożyczkę JEREMIE,
organizacja 20 szkoleń dla 342 przedsiębiorców z sektora MŚP w Sieradzu, Radomsku, Zgierzu, Łowiczu,
Bełchatowie na następujące tematy: „Strategia rozwoju firmy”, „Kultura organizacyjna firmy”, „Budowa
marki i tożsamości biznesowej i modele biznesowe”,
udział w lokalnych i regionalnych spotkaniach networkingowych oraz informacyjnych m.in.:
Międzynarodowe Łowickie Forum Gospodarcze, Światowy Dzień Marzyciela, Festiwal Płytki
Ceramicznej w Opocznie, 23 spotkania z cyklu „Popołudnia z Biznesem”,
udział w projekcie Google Internetowe Rewolucje dotyczącym możliwości wykorzystania Internetu
w rozwoju firmy – organizacja spotkań, w których udział wzięło około 300 uczestników.

Udział przedsiębiorców w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, ze szczególnym
uwzględnieniem targów zagranicznych przyczynił się do podnoszenia świadomości zarówno
przedsiębiorców z województwa łódzkiego, jak i kontrahentów zagranicznych odnośnie potencjału
inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego, co – również w przypadku niniejszego projektu –
znalazło odzwierciedlenie w zawartych kontraktach handlowych (w wyniku realizacji projektu
podpisano 4 kontrakty handlowe z partnerami zagranicznymi).
Projekt realizuje założenia Celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
3.3. Stworzenie systemu komunikacji oraz doradztwa
4. Realizacja projektu pn.: Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację
i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Międzynarodowym Kongresie
Biogospodarki
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych
przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP poprzez organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na
zwiększenie rangi gospodarczej regionu. Projekt realizowany był w latach 2018-2019, ze środków
pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019
Europejskie Forum Gospodarcze
to cykliczne wydarzenie promocyjno–gospodarcze,
koncentrujące przedsiębiorców działających na rodzimym rynku. Głównymi celami wydarzenia było
wspieranie przedsiębiorców w procesie internacjonalizacji i zachęcanie do wkraczania na rynki zagraniczne
oraz stworzenie jak najlepszych warunków do dyskusji, wymiany wiedzy i kontaktów między uczestnikami.
Szerokie grono zaproszonych prelegentów, gości specjalnych i uczestników, wśród których znajdowali się
przedstawiciele instytucji rządowych najwyższego szczebla, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni,
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instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz gości z zagranicy, umożliwia przepływ informacji oraz
zawiązywanie nowych relacji biznesowych.
W XI edycji, która odbyła się w dniach 15–16 października 2018 roku wzięło udział ponad 3000
uczestników oraz ponad 100 prelegentów z kraju i zagranicy. Wśród 32 paneli 7 zostało poświęconych
tematyce rozwoju innowacyjności. Należą do nich:
1. Filmteractive – nowatorski marketing, kreatywność i nowe technologie
2. PL 4.0 – rewolucja potrzeb pracodawców
3. Inteligentna przyszłość. Biznes w erze automatyzacji i robotyzacji
4. 5G - szansa dla łodzi
5. Branża nowoczesnych usług dla biznesu
6. Innowacje w ochronie zdrowia – fakty, mity, wyzwania
7. Czy polska gospodarka pojedzie samochodem elektrycznym... I z jaką prędkością?
Podczas sesji Forum doszło do podpisania Listu Intencyjnego o współpracy pomiędzy
województwem łódzkim a Ptak S.A., dotyczącego kształcenia zgodnego z potrzebami pracodawców.
Jednym z wydarzeń XI Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie była gala, w czasie której
wręczono Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”. Działania promocyjne
XI edycji EFG objęły ponad 5000 publikacji medialnych pozwalające na dotarcie do:
 227 820 odbiorców w TV
 114 878 odbiorców w Radio
 253 335 odbiorców w Internecie
 186 700 odbiorców na Twitter
 91 800 odbiorców, do których dotarła informacja o wydarzeniu na Facebooku
 6 000 odbiorców transmisji z rozmów panelowych
 Skorzystano również z możliwości kampanii Google Ads (reklamy displeyowe), która dotarła do około
8 532 odbiorców.
W XII edycji zorganizowanej w dniach 16-17 października 2019 roku wzięło udział ponad 3000
uczestników oraz ponad 200 prelegentów polskich i zagranicznych. Wśród 32 paneli, aż 9 zostało
poświęconych tematyce rozwoju innowacyjności. Należą do nich:
1. Nowe modele biznesowe z wykorzystaniem technologii informatycznych – Przemysł 4.0
w praktyce;
2. Paperless – trzymaj papier w ryzach! Nowoczesna firma to firma zdygitalizowana;
3. Wdrożenie technologii 5G w województwie łódzkim;
4. Rozwój branży ICT w regionie łódzkim;
5. Innowacyjne usługi w firmach produkcyjnych. Rekomendacje dla polityk wspierających rozwój;
6. Innowacyjność z wykorzystaniem Funduszy Europejskich;
7. Dynamiczny rozwój bezzałogowych systemów naziemnych i powietrznych oraz jego wpływ na rozwój
miasta i regionów. Szanse i zagrożenia;
8. Gospodarka cyrkularna na rzecz społeczności lokalnych i internacjonalizacji przedsiębiorstw;
9. Alternative Dispute Resolution – efektywne zarządzanie w biznesie.
Jednym z wydarzeń towarzyszących XII edycji Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2019
Forum była gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”. Działania promocyjne
XI edycji EFG pozwoliły dotrzeć do odbiorców w liczbie:
 982 667 odbiorców poprzez TV;
 712 039 odbiorców poprzez prasę
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2 578 627 odbiorców poprzez Facebook;
2 180 498 odbiorców poprzez Twitter;
4 400 odbiorców transmisji z rozmów panelowych
Skorzystano również z możliwości kampanii Google Ads (reklamy displeyowe), która dotarła do około
2 004 odbiorców.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki (edycja VI i VII)
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki to cykliczne wydarzenie skupiające się na tematyce
biogospodarki oraz promowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Schemat realizacji wydarzenia przyczynił
się do internacjonalizacji przedsiębiorstw MŚP z województwa łódzkiego, wzrostu eksportu,
nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków
zewnętrznych. Kongres jest okazją do pokazania wśród gości z całego świata potencjału gospodarczego
województwa łódzkiego. W latach 2018-2019 Międzynarodowy Kongres Biogospodarki współtworzyło
blisko dwudziestu partnerów merytorycznych.
Poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych i sesjach tematycznych w wydarzeniu aktywny
udział brali przedstawiciele środowisk biznesowych, przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MŚP,
a także reprezentanci instytucji europejskich, przedstawiciele rządu, jednostek samorządu terytorialnego,
sfery badawczo-naukowej, instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, uczelni
wyższych, szkół oraz ekspertów z Polski i z zagranicy.
VI edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki odbyła się w dniu 24 września 2018 r.
Wzięło w niej udział wzięło blisko 800 uczestników i ponad 70 prelegentów. Wśród 21 paneli/sesji,
3 poświęcone były zagadnieniom związanym ze wspieraniem rozwoju innowacyjności. Należą do nich:
 X Harbor – nowoczesne technologie – przegląd startupów, industry 4.0 i circular economy;
 Żywność wysokiej jakości w erze biotechnologii;
 Forum antysmogowe: przegląd technologii, dobre praktyki.
Podczas wydarzenia rozstrzygnięta została druga edycja konkursu pn.: „Najlepsza Biogmina
Województwa Łódzkiego”. Głównym celem konkursu było wyróżnienie gmin wdrażających z sukcesem
strategię gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), wspierających środowisko naturalne oraz rozwój
lokalnego przemysłu wykorzystującego zasoby biomasy, a także stanowiących wzór dla innych
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zrównoważonej gospodarki. W konkursie mogły wziąć
udział wszystkie gminy z województwa łódzkiego.
VII edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki miała miejsce 7 października 2019 roku.
Zgromadziło ono ponad 700 uczestników i blisko 100 prelegentów. Jeden z tematów podejmowanych
podczas sesji panelowej został poświęcony bioinnowacjom dla MŚP.
w ramach VII edycji Międzynarodowego Kongresu Biogospodaki rozstrzygnięty został konkurs
pn. „Najlepsze Ekosołectwo” Województwa Łódzkiego. Nagroda za „Najlepsze Ekosołectwo” to
wyróżnienie lokalnej społeczności, która podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska i kształtuje
współodpowiedzialność mieszkańców poprzez rozumienie czystego środowiska naturalnego jako dobra
wspólnego. W konkursie mogły wziąć udział wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego.
Realizacja projektu została zakończona.
Projekt realizuje założenia Celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
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5. Realizacja projektu pn.: SME-ORGANICS: Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i
zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej
Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę
konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze ekologicznym uczestniczących regionów
poprzez poprawę wydajności MŚP, tak aby zapewnić zdolność wzrostu całego regionalnego sektora
ekologicznego na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Projekt realizowany jest
w latach 2016 - 2020 i współfinansowany w ramach programu INTERREG Europa. Regiony partnerskie:
1. Szwajcaria – Argowia
2. Francja – Akwitania
3. Finlandia – Finlandia Zachodnia (Ostrobothnia)
4. Rumunia – region północno-zachodni
5. Hiszpania – Navarra
6. Włochy – Lombardia
7. Włochy – Apulia
8. Polska – Łódzkie
Działania podjęte w latach 2018-2019:
 organizacja w regionie łódzkim wizyty studyjnej projektu SME Organics podsumowującej pierwszą
fazę realizacji. Oprócz ponad 30 gości z Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch, Francji, Belgii, Rumunii oraz
Finlandii w wizycie uczestniczyli także interesariusze z regionu łódzkiego oraz Polski;
 realizacja działań promocyjnych (strona internetowa i media społecznościowe);
 opracowanie Regionalnej Diagnozy Województwa Łódzkiego z obszaru sektora żywności
ekologicznej oraz Ekologicznego Planu Działań dla Województwa Łódzkiego (ang. Organics Action
Plan). Uwzględniono w nim następujące działania:
 ustanowienie grup producentów wśród ekologicznych MŚP w województwie łódzkim;
 cykl spotkań edukacyjnych i indywidualnych konsultacji w zakresie produkcji żywności ekologicznej,
z uwzględnieniem aspektów gospodarki cyrkularnej, realizowany w ramach projektu „Łódzkie
Green Hub” (Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw);
 wywieranie wpływu na politykę regionalną celem poprawy konkurencyjności i zrównoważonego
rozwoju MŚP z województwa łódzkiego z sektora ekologicznego, w oparciu o koncepcję utworzenia
regionalnego centrum monitorowania sektora ekologicznego w ramach projektu „ŁÓDZKIE GO
BENELUX”.
Wymiana wiedzy i doświadczeń na szczeblu międzynarodowym zakresu dobrych praktyk
w ramach realizacji powyższych działań przyczyniły się do wzrostu świadomości w obszarze
innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju sektora ekologicznego i branży przetwórstwa rolnospożywczego możliwych do zaimplementowania w województwie łódzkim.
Projekt realizuje założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
6. Realizacja projektu pn.: Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej
oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu
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Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego
poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich, a w szerszym
kontekście stworzenie w Brukseli przestrzeni spotkań dla przedsiębiorców pochodzących z różnych
branż i dziedzin oraz zwiększenie świadomości podmiotów z regionów w zakresie warunków
i możliwych efektów prowadzenia promocji produktów i usług oraz działalności gospodarczej w krajach
Beneluksu. Ważnym elementem projektu jest również promocja oferty przedsiębiorstw z regionu
podczas takich wydarzeń jak targi, spotkania bilateralne, misje gospodarcze, wizyty studyjne, spotkania
B2B. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2020. Jest on współfinansowany ze środków
pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu realizowana jest
między innymi poprzez identyfikację, w drodze rekrutacji i oceny, zainteresowanych rozszerzeniem
działalności na rynki krajów Beneluksu podmiotów z regionu. W 2018 roku w ramach naboru
wyselekcjonowano 60 przedsiębiorców, z których 30 firm wskazanych przez partnera projektowego
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) wzięło udział w wydarzeniach targowokonferencyjnych na terenie Beneluksu. W latach 2018-2019 w ramach projektu zrealizowano
następujące działania:
 prezentacja ofert 36 przedsiębiorstw z regionu podczas 12 wydarzeń targowych i konferencyjnych
w krajach Beneluksu (m.in. Międzynarodowe Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz
Batibouw w Brukseli (edycja 2018 i 2019), Międzynarodowe Targi Spożywcze TAVOLA w Kortijk,
Targi Spożywcze Biobest w Brukseli, Targi Buissnes Traveller & MICE fair w Amsterdamie,
Międzynarodowe Targi ESTETIKA w Brukseli i Międzynarodowe Targi Dekoracji i Wyposażenia
Wnętrz COCCON w Brukseli);
 międzynarodowa promocja ofert przedsiębiorstw z regionu przy użyciu nowoczesnych kanałów
i narzędzi marketingowych (Social Media, content marketing, wideo marketing);
 wzmocnienie efektu networkingowego, dla branży budowlanej poprzez zorganizowanie Forum
Polskich Przedsiębiorców w Brukseli (edycja 2018 i 2019). Celem spotkania było ułatwienie
nawiązania współpracy pomiędzy firmami z branży budowlanej z Polski i Belgii, zaprezentowanie
wysokiej jakości materiałów budowlanych z Polski oraz zainteresowanie współpracą biznesową
w zakresie budownictwa.
 prezentacja ofert regionalnych producentów z branży żeglarskiej na wspólnym stoisku
województwa łódzkiego na międzynarodowych targach żeglarskich – METS, Amsterdam (edycja
2018 i 2019), gdzie producenci z branży żeglarskiej z regionu łódzkiego zaprezentowali swoje
produkty na największej na świecie wystawie materiałów, technologii oraz elementów wyposażenia
jachtów. Województwo łódzkie po raz drugi zaprezentowało się na targach METS, organizując
stoisko w ramach Pawilonu Polskiego koordynowanego przez PAIH Amsterdam oraz Polską Izbę
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polboat.
 organizacja wizyt studyjnych dla przedsiębiorców do krajów Beneluksu, celem udziału
w branżowych targach lub konferencjach.
 organizacja wizyty studyjnej na targach dla branży budowlanej Renovatie w Holandii.
 wyjazd na konferencję TheNextWeb -TNW2019, Amsterdam, 9-10.05.2019 r. – firma LIKI MOBILE
SOLUTIONS uczestniczyła w europejskim festiwalu najnowszych trendów technologicznych.
 wizyta studyjna na targach bielizny LingeriePRO, Antwerpia, 27-29.07.2019 r. – 5 firm z branży
bieliźniarskiej i pończoszniczej z województwa łódzkiego uczestniczyło w wyjeździe do Antwerpii,
celem udziału w targach branżowych LingeriePRO. Wizyta studyjna została zorganizowana,
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aby umożliwić przedsiębiorcom nawiązanie kontaktów B2B, jak również w celu dokonania
rozpoznania, które pomoże w podjęciu decyzji odnośnie planowanej organizacji stoiska regionu
podczas kolejnej edycji wydarzenia, planowanej w 2020 roku.
Projekt realizuje założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji
7. Realizacja projektu LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego
Lodzkie go! to przedsięwzięcie mające na celu wsparcie regionalnych firm z branż kluczowych
w wejściu na zagraniczne rynki zbytu poprzez przeprowadzenie wnikliwych analiz oraz wsparcie
promocyjne. Okres realizacji projektu przypada na lata 2017-2022. Został on dofinansowany ze środków
pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W grudniu 2018 roku została zakończona realizacja pierwszego etapu projektu, obejmująca
dwa z pięciu zadań, zawartych w projekcie:
Zadanie 1 polegało na przeprowadzeniu pogłębionej analizy potrzeb środowiska biznesowego
województwa łódzkiego w odniesieniu do 6 kluczowych branż. Realizacja zadania miała na celu:
 usprawnienie komunikacji z przedsiębiorcami oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej wymianie
wiedzy i doświadczeń,
 zdefiniowanie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców w odniesieniu do internacjonalizacji,
 zdefiniowanie przewag konkurencyjnych regionu,
 zdefiniowanie problemów, na które napotykają przedsiębiorcy przy podejmowaniu prób
internacjonalizacji swojej działalności,
 wypracowanie listy wydarzeń zagranicznych o charakterze gospodarczym oraz wybór kierunków
ekspansji gospodarczej dla każdej z sześciu branż objętych projektem.
W ramach realizacji Zadania 1 wykonawca (Bluehill Sp. z o.o.) przygotował raport analityczny,
w którym przedstawione zostały wnioski z analizy dotychczasowych instrumentów wspierania
internacjonalizacji MŚP z branż objętych projektem, przedstawiona została analiza SWOT
przedmiotowych branż, zidentyfikowano tzw. nisze eksportowe oraz zaproponowano potencjalnie
najatrakcyjniejsze kierunki ekspansji gospodarczej dla poszczególnych branż. Bardzo istotną częścią
raportu jest sześć planów działań dla każdej branży. Plany zawierają szczegółowe informacje
o preferowanych przez firmy docelowych rynkach ekspansji gospodarczej, dokonanych wyborach
kierunków eksportowych, przedstawiają kalendarze najważniejszych wydarzeń branżowych
w odniesieniu do poszczególnych rynków i branż, wskazują na najważniejsze z tych wydarzeń.
W planach działań wskazani są też potencjalni partnerzy instytucjonalni, z którymi nawiązywana będzie
współpraca przy realizacji drugiego etapu projektu. Elementem Zadania 1 było też prowadzenie działań
promocyjnych.
Zadanie 2 polegało na zorganizowaniu spotkań z przedsiębiorcami reprezentującymi sześć
kluczowych specjalizacji województwa łódzkiego, zainteresowanymi internacjonalizacją swojej
działalności. Realizacja Zadania 2 miała na celu:
 przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych wśród potencjalnych uczestników projektu,
 wyłonienie uczestników wydarzeń gospodarczych realizowanych w drugim etapie projektu,
 zbadanie potrzeb i poznanie preferencji potencjalnych uczestników projektu w zakresie
internacjonalizacji,
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 (przekazanie przedsiębiorcom wiedzy dotyczącej potencjalnego rynku docelowego, tj. przybliżenie
sytuacji geopolitycznej danego kraju, przekazanie informacji dotyczących pozyskiwania
certyfikatów i niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów na rynek.
Po wyselekcjonowaniu potencjalnie najatrakcyjniejszych kierunków ekspansji gospodarczej
(Zadanie 1) zorganizowanych zostało sześć spotkań, dedykowanych poszczególnym kierunkom.
Warsztat 1: Chiny i ASEAN – Tajlandia, Wietnam (14.11.2018) Warsztat 2: Kraje Skandynawskie –
Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania (16.11.2018) Warsztat 3: Kraje WNP – Ukraina, Białoruś,
Kazachstan (19.11.2018) Warsztat 4: Kraje Bliskiego Wschodu (20.11.2018) Warsztat 5: Stany
Zjednoczone i Kanada – Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Izrael, Iran (21.11.2018)
Warsztat 6: Kraje Europy Zachodniej - Niemcy, Wielka Brytania, Francja (23.11.2018) Spotkania
prowadzone były przez ekspertów zajmujących się poszczególnymi rynkami. Miejscem spotkań były
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego i SkyHub.
W 2019 roku kontynuowano przygotowania i rozpoczęto postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych, doradczych
i szkoleniowych w związku z realizacją drugiego etapu projektu LODZKIE GO! Nowe rynki dla
kluczowych branż województwa łódzkiego” na realizację planów działania dla 6 branż kluczowych
województwa łódzkiego na poszczególnych rynkach Szwecji, Danii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wskazanych podczas etapu analitycznego projektu
w 2018 roku.
Projekt realizuje założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
8. Realizacja projektu pn.: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE
opartych na gospodarce węglowej DeCarb.
Celem projektu DeCarb jest wsparcie regionów europejskich intensywnie wykorzystujących
węgiel, w przejściu na stosowanie czystej energii, bez uszczerbku dla stabilności gospodarczej regionów
dotkniętych dekarbonizacją. Zakłada się, iż dzięki badaniom poświęconym potrzebom terytorialnym
i możliwościom w aspekcie dekarbonizacji oraz określaniu lokalnych i regionalnych potrzeb w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej, projekt przyczyni się do opracowania Planu działania, który będzie służyć
aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Projekt będzie
realizowany w latach 2018 – 2023 i współfinansowany w ramach programu INTERREG Europa. Oprócz
województwa łódzkiego, w projekcie uczestniczy 8 partnerów z 8 państw UE. Należą do nich:
 Bułgaria – Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Stara Zagora;
 Węgry – ENEREA Eszak -Alfold Regionalna Agencja Energetyczna Non-profit;
 Rumunia – Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo- Zachodniej Oltenii;
 Niemcy – Ministerstwo Gospodarki i Energetyki kraju związkowego Brandenburgia;
 Dania – Dom Energii (klaster);
 Grecja – Regionalne Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Macedonii Zachodniej;
 Słowenia – Agencja Energetyczna Regionu Savinjska, Saleska i Koroska;
 Hiszpania – Agencja Energetyczna Extremadura.
Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku. Działania podjęte w ramach projektu
polegały m.in. na:
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 określeniu skutków społecznych i gospodarczych dla 41 regionów UE następstw dekarbonizacji oraz
możliwości ich niwelowania dzięki działaniom zmierzającym m.in. do odzyskania
i przywrócenia wartości użytkowych i przyrodniczych terenów pokopalnianych;
 przeprowadzeniu 90 konsultacji z interesariuszami reprezentującymi instytucje samorządowe,
przedsiębiorców, naukowców w celu określenia istotnych lokalnych i regionalnych potrzeb
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i kształtowania założeń Regionalnego Planu Działania
służącego ich realizacji;
 przygotowaniu założeń analiz społeczno–ekonomicznych skutków dekarbonizacji dla regionu
łódzkiego w trakcie posiedzeń 60 ekspertów branży;
 zidentyfikowaniu 24 dobrych praktyk europejskich w zakresie dekarbonizacji i przejścia na czystą
energię, które mogą zostać uwzględnione w ramach IV osi RPO WŁ (gospodarka niskoemisyjna)21;
 konsultowaniu z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim możliwości uruchomienia kierunków
kształcenia związanych z OZE i elektromobilnością i poprawą jakości powietrza, utworzenia nowych
miejsc pracy związanych z produkcją czystej energii oraz programów wspierających wzrost
kwalifikacji 10 tys. Pracowników;
 rozwijaniu współpracy z partnerami projektu oraz grupą regionalnych interesariuszy (konsultacje,
narady, wizyty, zawieranie porozumień o współpracy), z następującymi podmiotami:
− Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
− Gmina Burzenin,
− Instytut Energetyki - Instytut Badawczy w Łodzi,
− ABC Energia sp. z o.o.,
− W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o.,
− SOLARPROJEKT CONSTRUCTION Sp. z o.o., w Radomsku,
− PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów;
− gromadzeniu i analizie danych na temat różnych aspektów dekarbonizacji w województwie łódzkim.
Analiza stanowiła wkład do publikacji pt. Przewodnik dobrych praktyk dekarbonizacji w regionach
partnerskich;
− gromadzeniu i analizie danych w zakresie Oceny społeczno-ekonomicznych następstw
dekarbonizacji w regionie łódzkim. Analiza stanowiła wkład do szerszej publikacji prezentującej
przekrojowo społeczno-ekonomiczne następstwa dekarbonizacji w regionach partnerskich22;
− przeprowadzeniu analizy SWOT odnośnie przejścia na czystą energię w regionie łódzkim w celu
zidentyfikowania najbardziej korzystnych obszarów wzrostu. Analiza stanowiła wkład do szerszej
publikacji prezentującej przekrojowo ścieżki wzrostu dla wszystkich regionów partnerskich;
− badaniu potrzeb w zakresie restytucji środowiska i rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych
w województwie łódzkim23 oraz uczestnictwie przedstawiciela UMWŁ w wizycie studyjnej
w Niemczech na temat restytucji środowiska i rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych;
− organizacji III Regionalnego spotkania z Interesariuszami, które miało na celu: określenie tematów
do eksperckiej dyskusji na forum specjalistów skupionych wokół projektu DeCarb
i osób zainteresowanych tematyką dekarbonizacji w regionie łódzkim (przedstawiciele JST,

21

zostały one zamieszczone w dokumencie „Good Practice Guide. Decarbonisation and clean energy transition”
i umieszczone na stronie projektu https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/gospodarka-niskoemisyjna-decarb/
22
Wyniki analizy zostały opublikowane w raporcie pt. Ex-ante economic and social impact assessment of regions'
decarbonisation (https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/gospodarka-niskoemisyjna decarb/).
23
Zob. Raport pt. Needs analysis report on environmental restitution & land restoration in DeCarb regions
(https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/gospodarka-niskoemisyjna decarb/).
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przedsiębiorcy, naukowcy, reprezentanci NGO), rozpowszechnienie „Przewodnika dobrych praktyk
dekarbonizacji”;
− udziału w panelu dotyczącym polityki antysmogowej w województwie łódzkim w ramach
VII Kongresu Biogospodarki;
− promocji działań w ramach projektu na stronie facebook Lodzkie, stronie internetowej
www.bruksela.lodzkie.pl, na stronie interregeurope.eu/decarb oraz podczas XII Europejskiego
Forum Gospodarczego;
− promocji działań w ramach projektu na stronie facebook Lodzkie (2018 r. – 704; 2019 r, - 4646),
stronie internetowej www.bruksela.lodzkie.pl (Liczba odwiedzin strony od początku trwania
projektu wynosi 664), na stronie interregeurope.eu/decarb oraz podczas XII Europejskiego Forum
Gospodarczego (stanowisko wystawiennicze).
Projekt realizuje założenia celu:
1.2. Budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnej
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
9. Realizacja projektu pn.: Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami
starszymi I CARE-SMART
Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie
zapewnić najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej dla
osób starszych. I-CARE-SMART ma umożliwić tworzenie partnerstw pomiędzy władzami publicznymi,
jednostkami badawczo - rozwojowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi
i opiekunami seniorów oraz samymi osobami starszymi. Projekt przyczyni się do opracowania
skutecznych rozwiązań odpowiadających na niezaspokojone wcześniej potrzeby osób starszych
w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną
analizy potrzeb osób starszych oraz ograniczeń w rozwoju usług i produktów im dedykowanych
w poszczególnych regionach partnerstwa, powstanie ponadnarodowa otwarta platforma innowacji
w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi, umożliwiająca prezentację wybranych
rozwiązań (produktów i usług) wypracowanych przez przedsiębiorstwa w odpowiedzi na potrzeby
użytkowników takie jak np. system powiadamiania służb ratunkowych, skoordynowaną opiekę,
teleopiekę i inne rozwiązania biznesowe dostosowane do potrzeb seniorów z regionów
uczestniczących w projekcie. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022 i współfinansowany
w ramach programu INTERREG Europa Środkowa. Oprócz województwa łódzkiego partnerami
projektu są:
Municipality of Újbuda (Budapest, 11th district), Węgry;
Budapest University of Technology and Economics, Węgry;
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska;
European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia, Słowacja;
Technical University of Kosice, Słowacja;
Liguria Region, Włochy;
SI4life Science and Business together to improve the quality of life for Seniors and People with
Disabilities, Włochy;
− Institute of Social Services Prague, Czechy;
− SPEKTRA, manufacturing cooperative, Czechy;
−
−
−
−
−
−
−
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− City of Graz, Austria;
− NOWA Training Counselling Project management, Austria;
− University of Applied Sciences for Economy, Technics and Culture, Niemcy.
Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2019 roku. W tym roku podjęto następujące
aktywności:
− promocja działań w ramach projektu w dedykowanych mediach społecznościowych, tzn. na stronie
facebook Lodzkie House (1851) oraz stronie internetowej www.bruksela.lodzkie.pl (Liczba
odwiedzin strony od początku trwania projektu wynosi 279), a także podczas XII Europejskiego
Forum Gospodarczego (stanowisko wystawiennicze), województwie łódzkim w ramach VII
Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki (udział w panelu dotyczącym srebrnej gospodarki);
− promocja działań całego konsorcjum na stronie facebook (350 osób), LinkedIn, Twitter oraz stronie
internetowej https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html
W okresie lipiec - grudzień: 657 unikalnych odsłonięć strony, 351 użytkowników).
Projekt realizuje założenia celu:
1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji
10. Realizacja projektu pn.: ENTeR – Expert Network on Textile Recycling
Projekt realizowany jest w ramach programu INTERREG w latach 2017-2020 w pięciu
europejskich krajach dysponujących wysokim potencjałem branży włókienniczej/tekstylnej. Celem
projektu jest promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami - wprowadzenie idei
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) do procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych. Projekt
ENTeR koncentruje się na redukcji odpadów, aby zapobiec wyczerpaniu nieodnawialnych zasobów
w przemyśle tekstylnym.
Partnerami projektu jest 10 podmiotów z Włoch, Czech, Polski, Węgier i Niemiec, z regionów
w których znacząco reprezentowany jest sektor przemysłu włókienniczego. Województwo Łódzkie
w ramach projektu reprezentują - Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa oraz PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.
W ramach wsparcia merytorycznego projektu w dniu 18.04.2018 roku w Hali Expo–Łódź,
odbyło się spotkanie projektowe, podczas którego województwo łódzkie zaprezentowało narzędzia
wsparcia dla przedsiębiorców z sektora nowoczesnego przemysłu włókienniczego i mody (w tym
wzornictwa). Podczas spotkania wskazane zostały m.in. dokumenty strategiczne wpływające na
gospodarkę odpadami w regionie, w tym zapisy Strategii Rozwoju WŁ 2020, Programu Ochrony
Środowiska dla WŁ 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, Planu Gospodarki Odpadami
dla WŁ na lata 2016-2022. Ponadto w dniu 9.05.2018 roku w Busto Arsizio we Włoszech, przedstawiciel
województwa łódzkiego wziął udział w spotkaniu Międzynarodowej Rady Doradczej projektu ENTeR,
w wyniku której przeprowadzono analizę SWOT dla agendy strategicznej w obszarze zarządzania
odpadami włókienniczymi i recyclingu. Agenda służyć będzie jako wytyczne do promowania innowacji
w zakresie gospodarki odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami oraz do współpracy między
partnerami i innymi podmiotami (w tym przedsiębiorstwami, klastrami, organami administracji,
instytucjami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi etc.)
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Celem projektu jest zwiększenie zdolności innowacyjnej firm tekstylnych w Europie Środkowej,
poprawa powiązań między przemysłowymi obszarami włókienniczymi oraz bliższa współpraca
w zakresie gospodarowania odpadami i koncepcji gospodarki cyrkularnej, w tym:
− innowacyjnych technologii materiałowych (o potencjale wdrożeniowym), które pozwolą uzyskać
redukcję poprodukcyjnych odpadów włókienniczych, a także ich ponowne wykorzystanie w nowych
materiałach do zastosowań technicznych (recykling materiałowy);
− zmniejszenia zużycia energii poprzez ograniczenie procesów związanych z gospodarowaniem
odpadami (np. zużycie energii w procesach magazynowania, transportu, utylizacji);
− zastosowania podejścia Life Cycle Design w sektorze włókienniczym, w celu opracowania nowych,
bardziej trwałych produktów.
W ramach projektu utworzono również Material Match Making Platform - bazę danych
dotyczącą odpadów włókienniczych, która będzie narzędziem pomocnym w kojarzeniu/łączeniu pod
względem typu materiału firm oferujących „odpady” z firmami potrzebującymi surowców. Za pomocą
platformy zakłady będą mogły współpracować ze sobą, zarówno w Europie Środkowej jak i poza nią,
co w bezpośredni sposób przyczynia się do podniesienia poziomu kooperacji podmiotów
gospodarczych oraz zacieśnia współpracę w obszarze specjalizacji WŁ
Efekty projektu mają również znaczący wpływ na budowanie relacji pomiędzy wszystkimi
stronami zaangażowanymi w GOZ, a przede wszystkim do recyklingu materiałów włókienniczych
(technicznych i odzieżowych) – czego efekt mogą stanowić nowe innowacyjne produkty i technologie.
Projekt realizuje założenia celu:
1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji
11. Realizacja projektu pn.: LODZKIE GO BENELUX - wspieranie promocji oferty
przedsiębiorców z łódzkiego na jednolitym rynku europejskim
W 2018 roku podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu LODZKIE GO BENELUX
zakładającego promocję oferty MŚP z województwa łódzkiego na terenie Belgii, Holandii
i Luksemburga. Realizacji tego celu służyć ma:
− funkcjonowanie Punktu Wsparcia Inwestora w ramach Domu Łódzkiego w Brukseli,
− intensywna polityka informacyjna, pozyskiwanie i udostępnianie informacji gospodarczych,
nawiązanie bezpośrednich kontaktów gospodarczych,
− prezentacja produktów zarówno w showroomie w Domu Łódzkim w Brukseli jak i na wydarzeniach
typu wystawienniczego i targowego.
Powyższe aktywności przyczyniają się do zacieśniania współpracy gospodarczej z krajami
Beneluksu, zapewniają umocnienie polskich marek i technologii zwiększając ich grupę docelową
o odbiorców z Belgii, Holandii i Luksemburga. Skoordynowane działania w powyższym zakresie
umożliwiają wzmocnienie systemu pobudzania współpracy (m.in. komercyjnej, z obszaru dyplomacji
gospodarczej) i przedsiębiorczości (zarówno w wymiarze promocyjnym, jak i oferowania realnych
narzędzi wsparcia przedsiębiorstw w rozwoju działalności gospodarczej). Projekt ukierunkowany jest
również na wspieranie postaw proinnowacyjnych wśród przedsiębiorców- innowacyjne produkty
i technologie mają wysoki potencjał sprzedażowy, w szczególności na chłonnych innowacji rynkach
krajów Beneluksu.
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Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania i potrzeby łódzkich przedsiębiorców zidentyfikowane
w trakcie dotychczasowych działań w zakresie promocji gospodarczej na terenie krajów Beneluksu.
W jego zakres wchodzą m.in. poniższe aspekty:
− Stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej dostęp do narzędzi przyczyniających się do zaistnienia
przedsiębiorcy z regionu na rynkach krajów Beneluksu;
− Produkcja 6 filmów promujących przedsiębiorców wpisujących się w poszczególne RIS WŁ;
− Opracowanie poradnika dla przedsiębiorców nt. krajów Beneluksu;
− Organizacja wydarzeń dla przedsiębiorców z WŁ zainteresowanych rozwojem na rynkach
Beneluksu, takich jak spotkania networkingowe warsztaty, business miksery, konferencje,
konsultacje, misje gospodarcze, wizyty studyjne, fora;
− Organizacja stoiska wystawienniczego na 8 wydarzeniach o charakterze targowym na terenie
państw Beneluksu;
− Kampania promocyjna promująca ofertę przedsiębiorców z WŁ na rynkach zagranicznych.
Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2023. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W październiku 2019 roku
podjęto działania analityczne i przygotowawcze, do których w szczególności należały:
− analizy dotychczasowych efektów działań województwa łódzkiego w zakresie promocji
gospodarczej na rynkach krajów Beneluksu, celem .
− przeprowadzenia konsultacji z ekspertami wewnętrznymi w zakresie kształtu aplikacji mobilnej dla
przedsiębiorców oraz filmów promujących regionalne specjalizacje województwa łódzkiego
i działających w ich ramach przedsiębiorców.
Projekt realizuje założenia celu:
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy i przedsiębiorczości
12. Realizacja
projektu
pn.:
Samorządowe
Centrum
Gospodarki
Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"

Cyrkularnej

Celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego stworzenie
oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w obszarze gospodarki cyrkularnej.
Wartością dodaną jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego
poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich, co również
przyczyni się do promocji innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw, zarówno na gruncie
regionalnym/krajowym, jak i międzynarodowym. Projekt zakłada realizację zdywersyfikowanych
działań mających na celu promocję potencjału gospodarczego i innowacyjnego województwa
łódzkiego w obszarze gospodarki cyrkularnej, w tym m.in.:
− opracowanie założeń do 5 modułów w ramach warsztatów i szkoleń zaplanowanych do realizacji
w regionie w zakresie podnoszenia świadomości w obszarze wyzwań i korzyści związanych
z gospodarką cyrkularną;
− nawiązanie kontaktów oraz bieżącej współpracy z firmami, instytucjami i ekspertami
specjalizującymi się w tematyce gospodarki cyrkularnej;
− zaprezentowanie założeń projektu grupie 45 międzynarodowych i krajowych ekspertów –
uczestników wizyty studyjnej i spotkania projektowego w regionie;
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− wypracowanie optymalnego narzędzia do komunikacji z przedsiębiorcami w wyniku konsultacji
z reprezentantami branży IT;
− stworzenie mapy wydarzeń międzynarodowych (fora, konferencje, targi) o tematyce z zakresu
gospodarki cyrkularnej;
− zorganizowanie panelu dyskusyjnego w ramach XII Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie
2019 dla ponad 35 osób pn. „Gospodarka cyrkularna na rzecz społeczności lokalnych
internacjonalizacji przedsiębiorstw, promocja projektu GREEN HUB”;
− aktywne uczestnictwo w cyklu inicjatyw mających na celu edukację i promocję postaw, zachowań
i rozwiązań z obszaru gospodarki cyrkularnej;
− pozyskanie wiedzy na temat mechanizmu działania narzędzia do analizy i mapowania potencjału
imożliwych połączeń między przedsiębiorstwami w różnych sektorach, wdrażających lub
planujących wprowadzać rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej;
− komunikowanie inicjatyw powiązanych z projektem na nośnikach Facebook „Lodzkie House” oraz
stronie internetowej www.bruksela.lodzkie.pl.
Projekt, w swoim założeniu, w bezpośredni sposób przyczyni się do wzrostu konkurencyjności
firm z regionu łódzkiego na rynku europejskim w związku z podniesieniem wiedzy w zakresie korzyści
płynących z wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Pozwoli także na zintensyfikowanie
działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w ramach sieci współpracy gospodarczej
poprzez aktywny udział w spotkaniach, seminariach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich
z zakresu gospodarki cyrkularnej. Dzięki uczestnictwu w europejskich wydarzeniach branżowych,
konferencjach, sympozjach i seminariach z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego możliwa będzie
międzynarodowa wymiana doświadczeń, czy najnowszych trendów. Udział w tego typu wydarzeniach
pozwoli także na wymianę dobrych praktyk oraz europejskich rozwiązań biznesowych. Dzięki
uczestnictwu przedsiębiorców z regionu łódzkiego w spotkaniach w środowisku międzynarodowym
możliwe będzie budowanie kontaktów biznesowych oraz sieci współpracy. Projekt jest dofinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jego
realizacja obejmuje lata 2019 – 2023. Rozpoczęcie realizacji nastąpiło w III kwartale 2019 roku.
Projekt realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
13. Realizacja projektu pn.: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami poprzez
wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej –
LCA4Regions
Projekt LCA4Regions ma na celu promowanie podejścia opartego na analizie oceny cyklu życia
produktu - LCA w instrumentach polityki regionalnej i zachęcanie do przechodzenia na gospodarkę
o obiegu zamkniętym. Projekt koncentruje się na upowszechnieniu zintegrowanego podejścia do
gospodarowania zasobami w celu efektywnego wykorzystania ich potencjału. Wdrażanie
odpowiednich przepisów i wyznaczenie kryteriów środowiskowych będzie stymulować instytucje do
wyboru proekologicznych projektów i nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami posiadającymi
produkty i procesy technologiczne minimalizujące degradację środowiska naturalnego. Projekt
realizowany w latach 2019-2023 w ramach programu INTERREG Europa. Skład konsorcjum
projektowego:
1. Region Nawarra (Hiszpania) – Lider Projektu;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stowarzyszenie Przemysłu Nawarry (Hiszpania);
Politechnika w Kownie (Litwa);
Instytut Pyhäjärvi (Finlandia);
Region Baixo Alentejo (Portugalia);
Region Lombardia (Włochy);
Narodowy Instytut Chemiczny (Słowenia) oraz partner doradczy z Belgii – Międzyregionalne
Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami;
8. Województwo Łódzkie (Polska).
W ramach realizacji projektu, w 2019 roku podjęto następujące działania:
− zawarto umowę partnerską i zainicjowano współpracę projektową;
− nawiązano współpracę na rzecz bardziej efektywnego gospodarowania zasobami i ochrony
środowiska z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami i ekspertami z sektora publicznego
prywatnego;
− zorganizowano I Regionalne Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektu w UMWŁ, na którym
zaprezentowano założenia, cele i przyszłe działania projektowe oraz różne powiązane inicjatywy
regionalne dotyczące gospodarki cyrkularnej;
− pozyskano i zaangażowano 14 podmiotów z regionu zainteresowanych współpracą w ramach
projektu;
− rozpoczęto przygotowania analizy regionalnej dotyczącej obecnego stanu i możliwości
wykorzystania techniki cyklu życia w polityce województwa;
− promowano zagadnienia związane bezpośrednio z realizacją projektu, m.in. poprzez publikacje
postów w 2019 r. na profilu Lodzkie House na Facebooku (łączna liczba odwiedzin 2154) oraz
zamieszczenie kompleksowej informacji o projekcie na stronie bruksela.lodzkie.pl (207 wejść do
lipca 2020 r.).
Powyższe działania przyczyniły się bezpośrednio do wzrostu świadomości przedsiębiorców
w zakresie proekologicznych, innowacyjnych rozwiązań (ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego
gospodarowania zasobami, produktów i procesów technologicznych ograniczających/zmniejszających
degradację środowiska naturalnego), a także korzyści wynikających ze współpracy z podmiotami, które
posiadają już doświadczenia w gospodarce o obiegu zamkniętym. Powyższe działania przyczyniły się
również do kształcenia nowych lub zmiany dotychczasowych postaw konsumentów w zakresie
wykorzystania i wydobycia surowców naturalnych, ich obróbki, przetwarzania, sposobów dystrybucji
czy ponownego wykorzystania.
Projekt realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
14. Realizacja projektu pn.: Rozwój gospodarki cyrkularnej
instrumentów polityki regionalne REPLACE

poprzez

udoskonalanie

Projekt realizowany jest w latach 2019-2023 w ramach programu INTERREG Europa. Celem
projektu jest dążenie do poprawy zarządzania, wdrażania i monitorowania działań z zakresu polityki
regionalnej, mających za zadanie ułatwienie przedsiębiorstwom transformacji z liniowych modeli
biznesowych, na modele powiązane z gospodarką o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym
stymulowaniu zrównoważonego rozwoju. Główne zamierzenie projektu dotyczy wykorzystania
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i rozwoju rozwiązań polityk regionalnych oraz działań skupiających się na identyfikacji,
wartościowaniu, szacowaniu potencjału i finansowaniu poszczególnych etapów „życia” produktów
i usług, powiązanych w cyrkularne łańcuchy wartości. Działania te będą skutkować nowymi projektami
lokalnymi i międzyregionalnymi. W REPLACE opracowany zostanie wzorzec poziomu doskonałości
cyrkularnej, który zawarty będzie w ramach prawnych i dostępny do wykorzystania przez
przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie regionu. Partnerzy projektu:
1. Region Lacjum (Włochy) – Lider projektu;
2. Nexa – Regionalna Agencja Rozwoju Inwestycji i Innowacji (Francja);
3. Region Kreta (Grecja);
4. Instytut Gospodarki Międzynarodowej w Hamburgu (Niemcy);
5. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze VELTHA (Belgia);
6. Agencja Rozwoju Regionalnego Północno-Wschodniego (Rumunia);
7. Komisja Regionu Centro ds. koordynacji i rozwoju (Portugalia);
8. Prowincja Fryslân (Holandia);
9. Województwo Łódzkie (Polska).
W ramach projektu w 2019 roku podjęto następujące działania:
− zawarto umowę partnerską i zainicjowano współpracę projektową;
− nawiązano współpracę na rzecz bardziej efektywnego gospodarowania zasobami i ochrony
środowiska z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami i ekspertami z sektora publicznego
prywatnego;
− zorganizowano I Regionalne Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektu w UMWŁ, na którym
zaprezentowano założenia, cele i przyszłe działania projektowe oraz różne powiązane inicjatywy
regionalne dotyczące gospodarki cyrkularnej;
− pozyskano i zaangażowano 14 podmiotów z regionu zainteresowanych współpracą w ramach
projektu;
− rozpoczęto przygotowania analizy regionalnej dotyczącej obecnego stanu i możliwości
wykorzystania techniki cyklu życia w polityce województwa;
− promowano zagadnienia związane bezpośrednio z realizacją projektu, m.in. poprzez publikacje
postów w 2019 r. na profilu Lodzkie House na Facebooku (łączna liczba odwiedzin 2154) oraz
zamieszczenie kompleksowej informacji o projekcie na stronie bruksela.lodzkie.pl (207 wejść do
lipca 2020 r.).
Powyższe działania przyczyniły się bezpośrednio do wzrostu świadomości przedsiębiorców
w zakresie proekologicznych, innowacyjnych rozwiązań (ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego
gospodarowania zasobami, produktów i procesów technologicznych ograniczających/zmniejszających
degradację środowiska naturalnego), a także korzyści wynikających ze współpracy z podmiotami, które
posiadają już doświadczenia w gospodarce o obiegu zamkniętym. Powyższe działania przyczyniły się
również do kształcenia nowych lub zmiany dotychczasowych postaw konsumentów w zakresie
wykorzystania i wydobycia surowców naturalnych, ich obróbki, przetwarzania, sposobów dystrybucji
czy ponownego wykorzystania.
Projekt realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
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15. Realizacja projektu pn.: Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju
regionalnego – GPP4Growth
Projekt jest realizowany w latach 2017-2021 w ramach programu INTERREG Europa.
GPP4Growth wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy poprzez promowanie stosowania zielonych
zamówień publicznych. Zaplanowane działania skierowane są zarówno do podmiotów po stronie
podaży - instytucji publicznych jako Zamawiających, jak również po stronie popytu - przedsiębiorców
w regionie - Wykonawców w ramach systemu zamówień publicznych. Skład konsorcjum projektowego:
1. Uniwersytet w Patras (Grecja) – Lider projektu;
2. Region Lombardia (Włochy);
3. Prowincja Antwerpia (Belgia);
4. Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego (Regionalny Rząd Andaluzji);
5. Region Zemgale (Łotwa);
6. Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora (Bułgaria);
7. Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych (Irlandia);
8. Województwo Łódzkie (Polska);
9. Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (Malta).
W ramach projektu w 2018 roku podjęto następujące działania:
− zaangażowano 30 ekspertów do przygotowania dokumentu pn. „Raport w zakresie rekomendacji
dotyczących ulepszenia istniejących narzędzi w obszarze planów i polityk efektywnego
gospodarowania zasobami”;
− skontaktowano się z 2 900 odbiorcami w regionie z informacjami dotyczącymi zielonych zamówień
publicznych za pomocą mediów społecznościowych, mailingu bezpośredniego i strony internetowej
oraz zorganizowano 5 spotkań w regionie, w których uczestniczyło 180 osób;
− przeprowadzono kolejny nabór do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu
i zaangażowano do współpracy 3 nowe organizacje;
− zorganizowano Dzień Informacyjny GPP4Growth w ramach międzynarodowego wydarzenia „Green
Week” na Politechnice Łódzkiej;
− opublikowano na regionalnej stronie projektu dane statystyczne dotyczące ZZP i ich wartości
w Europie wynoszącej 180 mld euro i 10 mld zł w Polsce oraz doświadczeń jednostek publicznych
w Wexford (Irlandia) i Starej Zagorze (Bułgaria);
− przeprowadzono badanie ankietowe wśród 200 Wykonawców w zakresie czynników wpływających
na wzrost stosowania zielonych zamówień publicznych w województwie łódzkim.
Działania podjęte w 2019 roku:
− przygotowano „Analizę możliwości rozwoju zielonych zamówień publicznych w Województwie
Łódzkim” pod kątem przedstawienia przykładów „zielonych” zamówień publicznych, z których
mogą korzystać inni zamawiający oraz rekomendacji możliwości wprowadzenia pro-ekologicznych
zapisów dla konkretnych, ogłoszonych w 2019 r. zamówień publicznych;
− przygotowano Regionalny Plan Działań, opisujący sposoby upowszechniania zielonych zamówień
publicznych w ramach II fazy realizacji projektu (2020-2021);
− przedstawiono przykłady 5. „dobrych praktyk”, zamieszczonych na stronie internetowej projektu;
− dokonano analizy możliwości wdrożenia w regionie rozwiązań w zakresie stosowania zielonych
zamówień publicznych w Belgii - uczestnictwo 2 przedstawicieli UMWŁ w wizycie studyjnej;

88

− zorganizowano wydarzenie pn. „Ekologiczne łódzkie – warsztaty dla przedsiębiorców
i samorządowców z zielonych zamówień publicznych” dla ponad 100 przedstawicieli sektora
prywatnego, publicznego i NGO, z udziałem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Centrum Zamówień
Publicznych i PPP/Uniwersytet Łódzki;
− wypracowano zalecenia w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji “zielonych” zamówień −
udział przedstawiciela Centrum Zamówień Publicznych i PPP/Uniwersytet Łódzki oraz
2 pracowników UMWŁ w warsztatach dotyczących monitorowania zielonych zamówień
publicznych oraz spotkaniu organizacyjnym na Łotwie;
− zorganizowano „Dzień informacyjny GPP4Growth” w ramach 7. Międzynarodowego Kongresu
Biogospodarki
− przeprowadzono konsultacje w zakresie możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych
podczas spotkania regionalnego pn. „Inicjatywy cyrkularne na rzecz zrównoważonego rozwoju
województwa łódzkiego” w UMWŁ;
− przedstawiono zagadnienie zielonych zamówień publicznych podczas wydarzenia pn. „Koordynacja
i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”, organizowanego przez Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;
− dokonano analizy możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie rozwoju systemu zamówień
publicznych na Malcie - udział 2 przedstawicieli Centrum Zamówień Publicznych i PPP/Uniwersytet
Łódzki oraz 4 pracowników UMWŁ w międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach
projektu oraz spotkaniu projektowym;
− działania informacyjno-promocyjne w obszarze możliwości stosowania zielonych zamówień
publicznych, w tym promocji zagadnień związanych z realizacją projektu na profilu LodzkieHouse na
Facebooku (w 2019 r.: 5 postów o łącznym zasięgu 3 942), oraz regionalnej stronie projektu (liczba
wejść na 15.07.2020 r.: 1 280).
Powyższe działania przyczyniły się do wzrostu wiedzy przedsiębiorców, pracowników
samorządów oraz przedstawicieli NGO z zakresu zielonych zamówień publicznych, w szczególności
możliwości i prawidłowości zastosowania zielonych zamówień, czego efektem będzie ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko naturalne (m.in. poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami,
poprawę stanu wód, powietrza, gleby). Stosowanie zielonych zamówień publicznych to również sposób
na efektywne zarządzanie środkami publicznymi – poprzez ograniczenie środków finansowych
na walkę z negatywnymi skutkami oddziaływania na środowisko.
Projekt realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
16. Realizacja projektu pn.: Inkubator Biznesowy Europejskiej Agencji Kosmicznej
w Polsce(ESA BIC Poland – The European Space Agency Business Incubation
Centre in Poland)
W 2018 roku województwo łódzkie przystąpiło do konsorcjum projektowego w ramach
konkursu na organizację Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce (ESA BIC
Poland – The European Space Agency Business Incubation Centre in Poland). Inkubator ma między
innymi wspierać start-upy z sektora kosmicznego. Za przeprowadzenie procedury konkursowej
odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu. Partnerami konsorcjum do którego chęć przystąpienia
zadeklarowało województwo łódzkie są m.in.: Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (lider
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konsorcjum), województwo mazowieckie oraz województwo dolnośląskie. Z województwa łódzkiego
zainteresowanie tematem tworzenia ESA BIC oraz zaangażowanie w charakterze partnera
merytorycznego lub/i technologicznego wyraziły następujące podmioty: Politechnika Łódzka,
Uniwersytet Medyczny, firmy Terra Hexen, Heimdall Combat System, Harman Connected Services
Polska. Swoje zaangażowanie potwierdzili także Bionanopark oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1.
W 2019 roku z uwagi na opóźnienia formalne oraz proceduralne, podjęto decyzję o
wystąpieniu z konsorcjum projektowego. Wszelkie działania zmierzające do realizacji projektu zostały
zakończone.
Projekt realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
17. Realizacja projektu pn.: 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 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 realizowany był w latach 2016-2018,
ze środków programu Horyzont 2020. W konsorcjum działały podmioty m.in. z Francji, Włoch,
Hiszpanii, Portugali, Grecji i Holandii. Działania podjęte w ramach projektu:
− przeprowadzono badanie potencjału i infrastruktury dwóch łańcuchów wartości oraz możliwych
połączeń pomiędzy 20 przedsiębiorstwami w regionie;
− ustanowiono nowe ramy dla optymalnego wykorzystania funduszy na badania i innowacje na rzecz
rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej – podpisano Memorandum of Understanding łącznie dla 9
regionów partnerskich;
− wypracowano rozwiązania i zestaw narzędzi dla władz regionalnych i lokalnych, biznesu
i środowiska naukowego, w ramach metody pracy Policy Lab, obejmującego propozycje kryteriów
oceny cyrkularności w projektach współfinansowanych w ramach regionalnych programów
operacyjnych;
− zawarto porozumienia z 7 interesariuszami regionalnymi, a także zaangażowano do współpracy
80 osób i przeanalizowano oferty projektowe 150 podmiotów;
− przygotowano dwie wspólne aplikacje międzynarodowe w ramach naboru ogłoszonego
w Programie INTERREG Europa: „Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie
instrumentów polityki regionalne REPLACE” o całkowitej wartości 8,7 mln zł oraz „Ochrona
środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami poprzez wykorzystanie instrumentów cyklu
życia produktu w realizacji polityki regionalnej LCA4Regions” o całkowitej wartości
7,7 mln zł (projekty uzyskały dofinansowanie w 2019 r.);
− opracowano projekt pn. „Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia
Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB” o wartości 1 mln zł, stanowiący odpowiedź na
zidentyfikowane w trakcie realizacji projektu SCREEN potrzeby interesariuszy regionalnych (projekt
został wyłoniony do realizacji w 2018 roku).
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Powyższe działania przyczyniły się do zwiększenia synergii w gospodarce cyrkulacyjnej,
utworzenia transnarodowej sieci współpracy na rzecz rozwoju oraz rozpoczęcia nowych innowacyjnych
i przedsiębiorczych inicjatyw. Realizacja projektu została zakończona.
Projekt realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy
18. Realizacja projektu pn.: Lodzkie4Business
Projekt był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Istotą projektu było zwiększenie poziomu handlu
zagranicznego przedsiębiorstw zaliczanych do MŚP poprzez rozwój systemu informacji gospodarczej
oraz organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie rangi gospodarczej regionu. Okres
realizacji projektu to 01.08.2016-31.03.2019 roku. Elementami projektu są następujące działania:
System Informacji Gospodarczej (2017-2019)
Jest to system 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 Innowacji (Sky Hub), wspierającego przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Działania
podjęte w latach 2018-2019:
− uruchomienie
SkyHub, niekomercyjnej
przestrzeni
łączącej
funkcje
co-workingu
z komplementarnymi usługami doradczymi, seriami warsztatów, prelekcji i eventów branżowych
mających na celu stworzenie unikalnej, kreatywnej i przedsiębiorczej społeczności. To pierwsza tego
typu przestrzeń w Polsce stworzona w całości przez administrację publiczną;
− 44 spotkania z ekspertami, eventy biznesowe, warsztaty dla start-upów i młodych przedsiębiorstw.
Wsparcie doradcze MŚP w zakresie biogospodarki
Głównym celem projektu jest świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego
z zakresu nowych, proekologicznych rozwiązań technologicznych, świadczonych przez ekspertów
posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu transferu technologii, nawiązywania współpracy
międzynarodowej i budowania powiązań kooperacyjnych. W 2018 roku doradca odbył 182 spotkania
z przedsiębiorcami. Po zmianach organizacyjnych w UMWŁ, zadanie kontynuowano w 2019 roku w innej
komórce. W styczniu 2019 roku doradca odbył 2 spotkania z przedsiębiorcami. Zadanie zostało
zakończone z końcem stycznia 2019 roku.
Biuro Wsparcia Eksportu (2017-2019)
Inicjatywa polega na wypracowaniu zintegrowanego mechanizmu wspierania eksportu.
W ramach działania powołano zespół konsultantów w zakresie eksportu, który będzie odpowiedzialny
za wspieranie procesu internacjonalizacji oraz opiekę nad inwestorami w podziale na branże lub
w podziale na rynki zagraniczne. Biuro powstało w listopadzie 2017 roku. W latach 2018-2019 podjęto
następujące działania:
− udział konsultantów Biura w 9 targach krajowych oraz 12 targach zagranicznych;
− odbycie ok. 205 spotkań z przedsiębiorcami;
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− obsługa inwestorów z Chin oraz Stanów Zjednoczonych;
− opracowanie i dystrybucja Katalogu Produktów Eksportowych na gospodarczych wydarzeniach
krajowych i międzynarodowych;
− analizowanie danych rynkowych, kanałów dystrybucji oraz analiza kontrahentów zagranicznych;
− poszukiwanie nowych ryków zbytu;
− współpraca w ramach promocji działalności BWE z podmiotami IOB.
Promocja Projektu (2017-2019)
Promocja projektu polegała na rozpowszechnieniu marki Lodzkie4business, a także na
kompleksowym rozpropagowaniu narzędzi wsparcia biznesu uruchomionych w ramach Projektu. Celem
zadania było zwiększenie świadomości biznesu w zakresie znaczenia procesu internacjonalizacji,
jak również budowanie kultury proinnowacyjnej na terenie województwa łódzkiego. Realizacja projektu
została zakończona. W latach 2018-2019 wykonano następujące działania:
− budowa, uruchomienie i obsługa trzech stron internetowych: SkyHub, Biura Wsparcia Eksportu oraz
Lodzkie4business;
− zaprojektowanie i stworzenie materiałów promocyjnych, w tym m. in. 4 billboard`ów reklamowych,
100 city light`ów, zaprojektowanie 2 reklam typu fullback MPK oraz plakatów dla 164 autobusów
i 78 tramwajów;
− prowadzenie kampanii promocyjnej: nakręcenie dwóch spotów reklamowych (SkyHub, BWE),
przygotowanie artykułów do czasopism branżowych oraz dzienników regionalnych
i ogólnopolskich, przeprowadzenie 5 audycji radiowych na temat projektu.
Projekt realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy i przedsiębiorczości
19. Realizacja projektu pn.: Lodzkie4Business+
Projekt uzyskał współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa łódzkiego na lata 2014-2020, a jego realizacja przypada na lata 2019-2021. Celem
projektu jest wzmocnienie kompleksowego systemu wsparcia gospodarki, na który składają się
narzędzia codziennego wsparcia dla przedsiębiorców i startupów z regionu łódzkiego oraz szereg
działań mających na celu promocję marek regionalnych na arenie międzynarodowej
(m.in. komponenty powstałe w ramach projektu „Lodzkie4Busness”). Niniejszy koncept przewiduje
zarówno kontynuację funkcjonowania regionalnego systemu wsparcia gospodarki oraz działania
internacjonalizacyjne dla przedsiębiorstw z regionu, co znajduje odzwierciedlenie
w wielowymiarowym wspieraniu podmiotów reprezentujących regionalne inteligentne specjalizacje.
Niniejszy projekt zapewnił kontynuację doradztwa biznesowego prowadzonego przez
doradców CIB, w ramach projektu „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”. Zachowano główną cechę CIB – dostępność na terenie województwa łódzkiego,
mobilność i prowadzenie indywidualnego doradztwa również w siedzibie firmy. Elementy projektu:
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Kontynuacja działalności Centrum Innowacji Biznesowej
W 2019 roku odbyło się 409 indywidualnych spotkań doradców z przedsiębiorcami z sektora
MŚP, których efektem były dalsze pozytywne działania:
− liczba firm biorących udział w spotkaniu Google Internetowe Rewolucje w eksporcie – ok. 100,
− przedsiębiorstwa, które złożyły wnioski o dofinansowanie zewnętrzne – 23,
− przedsiębiorstwa, które otrzymały dofinansowanie zewnętrzne – 4,
− liczba przedsiębiorstw, które wzięły udziału w targach/misjach realizowanych przez UMWŁ – 6, m.in.
misja do Chin, targi EXPO Horticultural 2019, Natura FOOD, Targi Bakalie,
− liczba firm, które skorzystały z pożyczek – 7,
− nawiązanie współpracy 27 firm z regionalnymi i ogólnopolskimi partnerami (w tym: z Politechniką
Łódzką, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnym Biurem WŁ w Brukseli, z Polską Agencją
Inwestycji i Handlu, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
z ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Miasta Łodzi, ŁARR, ŁSSE,
z operatorami bonów szkoleniowych, z lokalnymi grupami działania.
Kontynuacja działalności SkyHub
Niniejszy projekt pozwolił na kontynuację działalności Hubu Innowacji – Sky Hub utworzonego
w ramach Systemu Informacji Gospodarczej (Projekt „Lodzkie4Business”). Sky Hub zachował swoją
funkcjonalność, jako biuro co-workingowe, ale dysponuje również komplementarną ofertą doradczą
oraz zapewnia dostęp do cyklicznych eventów o tematyce biznesowej, czy motywacyjnej inspirujących do rozwoju własnego biznesu, ale także integracji młodych przedsiębiorców i tworzenia
społeczności wymiany wiedzy, kompetencji i umiejętności. W ramach oferty Sky Hub realizowane jest
wsparcie mentorskie, eksperckie, warsztaty, hackathony czy wydarzenia networkingowe. W 2019 roku
konsultanci zrealizowali szereg działań społecznościowych, szkoleniowych oraz eksperckich, w tym:
− 5 spotkań z cyklu Connector – stanowiących wydarzenia wspomagające integrację młodych
przedsiębiorców, startupów z doświadczonym biznesem, inwestorów zagranicznych
z projektodawcami z Województwa Łódzkiego;
− „Eksperckie Porady” (14 spotkań) oraz spotkania z cyklu „Money Makers” (3 spotkania) zwiększające poziom świadomości oraz wiedzy na temat rozwoju biznesu, rynków
międzynarodowych, eksportu, budowania i zarządzania biznesem oraz możliwości jego
zdywersyfikowanego finansowania;
− udział w 5 biznesowych wydarzeniach krajowych i zagranicznych dedykowanych wsparciu startupów, nowoczesnym technologiom, finansowaniu innowacyjnych konceptów biznesowych „European Strat-up Days” w Katowicach, „Impact Kraków”, „Slush Helsinki” (Finlandia),
„TechCrunch Berlin” (Niemcy);
− zaktualizowano statystyki rejestracji osób korzystających z przestrzeni, która wzrosła względem
roku ubiegłego do 1340 zarejestrowanych użytkowników
− spotkania doradcze zrealizowane przez konsultantów SkyHub – 40;
− realizacja spotkań/wydarzeń wspierających społeczność start-upową, których SkyHub był
organizatorem lub współorganizatorem – 70 wydarzeń
Kontynuacja działalności Biura Wsparcia Eksportu
Projekt przewiduje również kontynuację działalności Biura Wsparcia Eksportu - zespół
doradców z zakresu internacjonalizacji, który świadczy nieodpłatne doradztwo przedsiębiorcom
z województwa łódzkiego, którzy chcą rozpocząć, rozwinąć działalność eksportową lub poszukują
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nowych rynków zbytu. Biuro Wsparcia Eksportu Województwa Łódzkiego oferuje kompleksowe
doradztwo dla firm z regionu łódzkiego planujących rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności
eksportowej, wyszukiwanie źródeł finansowania eksportu, usługi polegające na prezentacji produktów
eksportowych przedsiębiorstw na targach krajowych i międzynarodowych, obsługę inwestorów
krajowych i zagranicznych, wsparcie w weryfikacji rynków zbytu itp. W 2019 roku doradcy BWE
zrealizowali szereg działań doradczych i aktywności na poziomie krajowym/międzynarodowym w tym:
− cykliczne doradztwo dla przedsiębiorców – 156 spotkań;
− spotkania szkoleniowo-informacyjne z udziałem konsultantów BWE – 13;
− promowanie oferty województwa łódzkiego oraz projektu L4B+ podczas 11 wydarzeń
gospodarczych;
− udział w targach krajowych i zagranicznych – 7;
− udział w 2 wizytach studyjnych: województwo lubuskie oraz wizyta studyjna w Berlinie – 2;
− rozbudowa Katalogu Produktów Eksportowych o nowe przedsiębiorstwa (pozyskiwanie zgłoszeń do
wersji on-line katalogu);
− cykliczny proces analizowania danych rynkowych, kanałów dystrybucji oraz analizy kontrahentów
zagranicznych na potrzeby przeprowadzanego doradztwa dla firm.
Wszystkie powyższe narzędzia projektowe tworzą komplementarny system wsparcia biznesu
– system wsparcia gospodarki w Łódzkiem. Komponenty projektu uzupełniają się - zapewniają
wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie prowadzenia działalności (od kształtujących się konceptów
biznesowych, przez firmy poszukujące możliwości rozwoju firmy w ramach jej codziennej działalności,
aż po przedsiębiorców poszukujących zagranicznych rynków zbytu). W obszarze założeń projektowych
i ich realizacji obecne są zarówno działania promocyjne – propagowanie innowacyjnego podejścia do
realizowanego biznesu (zarówno wymiarze pomysłu, ulepszeń w firmie, jak i potencjalnych partnerstw,
czy dodatkowych źródeł finansowania). Wokół komponentów projektowych tworzy się oparta
o zaufanie sieć współpracy, która wzajemnie zasila system w wiedzę, w informacje o potrzebach,
trendach, a responsywność systemu dodatkowo pobudza współpracę, propaguje współdziałanie
i promuje przedsiębiorcze postawy.
Projekt realizuje założenia celu
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji
3.3. Stworzenie systemu komunikacji oraz doradztwa
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy i przedsiębiorczości
20. Realizacja projektu pn.: Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody
dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich AQUARES.
Projekt realizowany w latach 2018-2023 w ramach INTERREG Europa. Celem Projektu AQUARES jest
rozwój i usprawnienie polityki regionów europejskich w zakresie ponownego wykorzystywania wody
poprzez następujące działania:
1. Zwiększenie zdolności administracji publicznej do planowania i wdrażania polityki promującej
innowacyjne technologie i modele biznesowe w celu ponownego wykorzystania wody oraz
wzmocnienia efektywnej gospodarki wodnej,
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2. Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat korzyści płynących z rozwiązań w zakresie ponownego
wykorzystania wody i oszczędnego nią gospodarowania dla zrównoważonego rozwoju środowiska
i przedsiębiorstw rolniczych oraz przemysłowych na terytorium UE,
3. Ułatwianie przedsiębiorstwom i konsumentom wdrażania technik i procesów ponownego
wykorzystania wody do produkcji lub konsumpcji,
4. Uwolnienie inwestycji regionalnych, które mogą prowadzić do realizacji projektów dotyczących
ponownego wykorzystania wody,
5. Poprawę koordynacji i współpracy między administracjami publicznymi w celu wspierania spójności
ich polityk oraz norm jakości dotyczących ponownego wykorzystania wody.
Partnerzy projektu:
1. Hiszpania – Region Murcia;
2. Grecja – Ministerstwo Rozwoju i Energii, Specjalny Sekretariat ds. Wody;
3. Polska – Województwo Łódzkie;
4. Czechy – Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Pardubice;
5. Malta – Agencja Energii i Wody;
6. Włochy – Lombardzka Fundacja dla Środowiska;
7. Niemcy – Zarząd Gospodarki Wodnej Oldenburga i Fryzji Wschodniej;
8. Hiszpania – Fundacja Euro-Śródziemnomorskiego Instytutu Wodnego;
9. Łotwa – Stowarzyszenie „Wybrzeże Bałtyckie”;
10.Słowenia – Gmina Trebnje.
W ramach projektu w latach 2018-2019 podjęto następujące działania:
− przeprowadzono konsultacje z gronem 30 interesariuszy (przedstawiciele nauki, administracji oraz
biznesu) celem określenia istotnych lokalnych i regionalnych potrzeb oraz możliwości w zakresie
zrównoważonej gospodarki wodnej i kształtowanie założeń Regionalnego Planu Działania (2018);
− podpisano 5 porozumień o współpracy w ramach projektu umożliwiających pozyskanie eksperckiej
wiedzy dot. analizy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pod kątem
możliwości uzupełnienia o rozwiązania z zakresu ponownego wykorzystania wody (2019);
− określono szanse środowiskowe oraz ekonomiczne dla różnych sektorów związanych ze
stosowaniem technologii ponownego użycia wody a także zagrożenia wynikające z braku takich
rozwiązań lub ich nieumiejętnego wdrażania (2019);
− pozyskano wiedzę nt. 14 technologii ponownego wykorzystania wody w regionach partnerskich
i w województwie (2019);
− rozwinięto współpracę z partnerami projektu oraz grupą lokalnych interesariuszy (konsultacje,
narady, wizyty, zawieranie porozumień o współpracy) (2018/2019),
− opracowano analizę potrzeb i szans inwestycyjnych regionu łódzkiego w zakresie ponownego
wykorzystania wody (2019),
− opracowano analizę oceny technologii i praktyk ponownego wykorzystania wody w różnych
sektorach i regionach partnerskich (2019),
− wymieniono się wiedzą i doświadczeniami w ramach wizyty studyjnej i warsztatu na temat
nowoczesnych technologii ponownego wykorzystania wody oraz publiczno – prywatnych inwestycji
w tym zakresie (Malta) (2019),
− opracowano analizę pn.: „Skuteczne praktyki w zakresie monitorowania, oceny i zapewniania
zgodności ze standardami ponownego wykorzystania wody w Polsce i innych krajach UE” (2019),
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− zorganizowano spotkania i wizytę studyjną dla Partnerów i Interesariuszy Projektu AQUARES
prezentującej innowacyjne inwestycje i rozwiązania w zakresie ponownego wykorzystania wody w
województwie łódzkim (2019),
− promowano działania realizowane w ramach projektu, m.in. na profilu Lodzkie House na Facebooku
(liczba odsłon postów związanych z projektem na Facebooku w 2018 r. - 2 580; w 2019 r.: 4 626),
stronie internetowej www.bruksela.lodzkie.pl (553 odsłony strony projektu AQUARES w okresie
trwania projektu), stronie interregeurope.eu/aquares oraz podczas XII Europejskiego Forum
Gospodarczego (2018/2019).
Realizacja powyższych działań wpłynęła na zwiększenie świadomości i wiedzy w obszarach
korzyści płynących z rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania wody i oszczędnego nią
gospodarowania, innowacyjnych technologii i modeli biznesowych w celu ponownego wykorzystania
wody oraz wzmocnienia efektywnej gospodarki wodnej, wdrażania innowacyjnych technik i procesów
ponownego wykorzystania wody do produkcji lub konsumpcji. Współpraca nawiązana w ramach
projektu pomiędzy jego partnerami i interesariuszami przyczyniła się m.in. do analizy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pod kątem możliwości uzupełnienia-rozwinięcia
zapisów konkursów, a to bezpośrednio przekłada się na rozwój innowacyjnych technologii ponownego
wykorzystania wody w województwie łódzkim.
Projekt realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy
21. Realizacja projektu pn.: Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP
Województwa Łódzkiego
Celem projektu było zwiększenie wartości eksportu przedsiębiorstw funkcjonujących
w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego poprzez organizację
wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych. Docelowymi kierunkami ekspansji w projekcie
są terytoria 8 zagranicznych partnerów regionalnych naszego województwa mieszczących się
w 6 państwach. Są to: Badenia-Wirtembergia oraz Bawaria (Niemcy), Styria (Austria), obwody: winnicki
i wołyński (Ukraina) oraz witebski (Białoruś), okręg wileński (Litwa) oraz Daugavpils (Łotwa). Dla tych
rynków wybrano 3 branże strategiczne, określone w RSI LORIS 2030, mające najlepsze perspektywy na
pomyślną internacjonalizację w uwzględnionych w projekcie destynacjach. Były to:
1. nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
2. innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
3. informatyka i telekomunikacja.
Projekt uzyskał współfinansowanie ze środków z RPO WŁ 2014-2020. Okres jego realizacji
przypadł na lata 2018-2019. W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. zrealizowano misje pilotażowe do
ośmiu regionów partnerskich, podczas których zaprezentowano ofertę regionalnych MŚP,
zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów handlowych. Efektem misji było spotkanie
przedsiębiorców z regionu łódzkiego podczas biznes miksera zorganizowanego w Łodzi 15.10.2018
roku. Ze strony regionów partnerskich w wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele ok. 40 firm
a także reprezentanci administracji, organizacji wsparcia biznesu i innych organizacji wspierających,
do których należały: Rada Najwyższa Ukrainy, Winnicka Obwodowa Administracja Państwowa,
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Witebskie Obwodowe Centrum Marketingu i Mińskie Centrum Wsparcia Biznesu oddział Witebsk,
Maniewicka Rejonowa Administracja Państwowa i Fundusz Wsparcia Przedsiębiorczości.
W roku 2019 zorganizowano osiem misji gospodarczych w celu nawiązania nowych powiązań
biznesowych dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego do zagranicznych regionów partnerskich
województwa łódzkiego: Styria (20-22.10.2019 r.,), Bawaria i Badenia-Wirtembergia (13-18.10.2019
r.,), okręg wileński (1-4.09.2019 r.,), Daugavpils (1-4.09.2019 r.,), obwód witebski (2-5.10.2019 r.,) oraz
obwody winnicki i wołyński (11-14.09.2019 r.,). Kolejnym działaniem w ramach projektu było
umożliwienie nawiązania kontaktu około dwudziestu przedsiębiorców z regionu z zagranicznymi
kontrahentami. Powyższe działania doprowadziły do zawarcia dwóch kontraktów handlowych.
Realizacja projektu została zakończona.
Projekt realizuje założenia celu:
2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych
22. Realizacja projektu pn.: Tworzenie wiedzy i powiązań między aniołami biznesu i sektorem
publicznym w ekosystemach terytorialnych w celu wypełnienia luki finansowej dla
innowacyjnych startupów – CE-CONNECTOR
Projekt realizowany w latach 2019-2022 w ramach programu INTERREG Europa Środkowa.
Celem projektu jest pomoc w rozwoju startupów poprzez zniwelowanie luki finansowej w ramach
funduszy dostępnych dla ich założycieli, budując zrównoważoną sieć powiązań między aniołami
biznesu, instytucjami publicznymi, przemysłem, a także ekosystemami regionów partnerskich. W
ramach projektu CE-Connector zostaną utworzone fundusze współinwestycyjne przeznaczone dla
innowacyjnych startupów, których działalność wpisuje się w wybrane strategiczne specjalizacje ujęte
w Regionalnych Strategiach Innowacyjności. Partnerzy projektu:
1. DEX Innovation Centre, Czechy – Lider projektu;
2. Optimizacija OPTIM, Chorwacja;
3. Razvojna agencija Zagreb, Chorwacja;
4. P-INVENT Konzultációs, Węgry;
5. Széchenyi Tökealap-kez elö Zrt., Węgry;
6. Bogatin, Słowenia;
7. Tehnološki park Ljubljana, Słowenia;
8. Województwo Łódzkie, Polska;
9. Engineering Network – Das Mobilitätscluster e.V.. , Niemcy;
10.Centrum Wsparcia Biznesu „Connect” sp. z. o.o., Polska;
11.Stadt Karlsruhe, Niemcy.
W ramach projektu w 2019 r. podjęto następujące działania:
− przygotowano międzyregionalną analizę uwarunkowań dotyczących rozwoju środowiska
startupowego przez poszczególnych Partnerów projektu;
− określono możliwości podjęcia wspólnych działań oraz zbudowania wspólnych narzędzi na rzecz
rozwoju start-upów. W ramach prac powstał projekt dokumentu pn. “ACIF Operational Manual”,
który zawiera wytyczne w zakresie tworzenia funduszu wsparcia start-upów ze środków
prywatnych (aniołów biznesu) oraz publicznych;
− promowano zagadnienia związane z realizacją projektu na profilu Lodzkie House na Facebooku oraz
stronie internetowej www.bruksela.lodzkie.pl;
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Powyższe działania (w szczególności analiza środowisk startupowych w różnych regionach),
przyczyniły się do podniesienia świadomości w zakresie uwarunkowań i czynników wpływających
bezpośrednio na rozwój start-upów, a tym samym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
(z zaangażowaniem kapitału prywatnego lub środków publicznych).
Projekt realizuje założenia celu:
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji
23. Realizacja projektu pn.: BEYOND EDP (ang. Entrepreneurial Discovery Process - Proces
Przedsiębiorczego Odkrywania)
Projekt realizowany jest w ramach celu 1.2 „Improving innovation delivery proces” Programu
Interreg Europe. Uczestnikami projektu są między innymi Wspólne Centrum Badawcze Komisji
Europejskiej oraz Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju – Eurada. Realizacja przedsięwzięcia
została zaplanowana 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 odkrywania24. 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 latach 2018-2019 to:
− wizyty w regionach partnerskich, umożliwiające zapoznanie się z istniejącymi tam regionalnymi
mechanizmami wspierania i innowacji oraz procesu PPO: Saxony-Anhalt (Niemcy) – marzec 2018,
Bourgogne–Franche–Comte (Francja) – czerwiec 2018, Extremadura (Hiszpania) – październik 2018,
Umbria (Włochy) – listopad 2018, Centre-Val de Loire (Francja) – marzec 2019, Region Północnej
Holandii SNN listopad 2019
− opracowanie ostatecznej wersji Planu Akcji, zawierającego kierunki działań rekomendowane
w dokumentacji projektowej oraz katalog dobrych praktyk regionów partnerskich. Plan Akcji dla
województwa łódzkiego dotyczy doskonalenia przeprowadzania PPO. Realizacja Planu Akcji pozwoli
na wdrożenie dobrych praktyk z regionów partnerskich: Extremadura (Hiszpania) oraz SaxonyAnhalt (Niemcy). W dokumencie przewidziano dwa rodzaje aktywności: stworzenie dokumentu
operacyjnego zawierającego zasady przeprowadzania PPO w województwie łódzkim,
oraz wykorzystanie działalności doradców z Centrów Innowacji Biznesowej.
− opracowanie pierwszej wersji raportu stanowiącego wynik prac 3 grup roboczych złożonych
z przedstawicieli regionów partnerskich (województwo łódzkie pełni funkcję lidera drugiej grupy
roboczej oraz jest członkiem trzeciej grupy). W raporcie zawarte zostały informacje na temat
24

Proces przedsiębiorczego odkrywania definiowany jest jako integrujący i interaktywny proces oddolny,
w którym uczestnicy z różnych środowisk (polityki, biznesu, środowisk akademickich itp. ) odkrywają
i „produkują” informacje o potencjalnych działaniach do podjęcia, wskazując nowe możliwości, które pojawiają
się dzięki owej interakcji, podczas gdy decydenci oceniają otrzymane informacje i dokonują wyboru możliwości
ich wykorzystania. Przeprowadzanie PPO powinno umożliwiać odkrywanie nowych potencjałów
(technologicznych i rynkowych), mogących obfitować licznymi atrakcyjnymi i możliwymi do wykorzystania
innowacyjnymi rozwiązaniami . Por. D. Foray, Smart Specialisation: Challenges and Opportunities for Regional
Innovation Policies, London, 2014 r., s. 25.
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mechanizmów przeprowadzania PPO oraz kierunków działań koniecznych do podjęcia, w celu
sprostania wyzwaniom powstającym podczas kreowania i realizacji polityki innowacyjnej regionów.
Projekt realizuje założenia celu
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji
3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami
24. Realizacja projektu pn.: Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi systemu
innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 INNO PROVEMENT
Projekt realizowany w latach 2018-2023 w ramach INTERREG Europa. Celem Projektu INNO
PROVEMENT jest udoskonalenie polityk publicznych dotyczących mikro, małych średnich
przedsiębiorstw w zakresie dostosowania ich działalności innowacyjnej do wymogów Przemysłu 4.0.
Projekt wpisuje się w ramy określone w Europejskiej Agendzie Cyfrowej będącej częścią Strategii
Europa 2020. Istotą projektu jest dokonywanie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy 8 partnerami
z 7 państw członkowskich Unii Europejskiej (przy wsparciu ekspertów ze świata biznesu, nauki
oraz administracji). Oprócz województwa łódzkiego, partnerami projektu są:
− Węgry – Ministerstwo Finansów (lider projektu) oraz Federalne Stowarzyszenie Informatyczne,
Telekomunikacyjne i Elektroniczne;
− Czechy – Ministerstwo Przemysłu i Handlu;
− Grecja – Region Tesalii;
− Włochy – Region Marche;
− Portugalia – COMPETE 2020 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Konkurencyjność i
Współpraca Międzynarodowa;
− Polska – Region Łódzki,
− Finlandia – Rada Regionu Kainuu.
Działania podjęte w ramach realizacji projektu w roku 2018:
− przygotowanie i rozesłanie do 1000 respondentów kwestionariusza „Przemysł 4.0 w województwie
łódzkim”, który jest częścią „Oceny instrumentów polityki publicznej województwa łódzkiego pod
kątem dostosowania do wymogów Przemysłu 4.0”;
− przygotowanie raportu oceny, który stanowi podstawę do dalszych prac nad doskonaleniem
instrumentów
polityki
publicznej
w
zakresie
finansowania
innowacji
ze środków UE;
− przeprowadzeniu 10 indywidulanych konsultacji z interesariuszami regionalnymi w celu oceny
istniejących instrumentów wsparcia MŚP w zakresie wdrażania innowacji pod kątem dostosowania
do Przemysłu 4.0 i podniesieniu wiedzy i świadomości interesariuszy regionalnych w zakresie
rozwiązań Przemysłu 4.0;
− zorganizowaniu spotkania dla 30 interesariuszy regionalnych projektu, w trakcie których
przedstawiono technologie Przemysłu 4.0, a także omówiono bariery na jakie napotykają
przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie zaawansowanych technologiczne rozwiązań.
Działania podjęte w ramach realizacji projektu w roku 2018:
− zidentyfikowaniu 5 dobrych praktyk w tematyce przemysłowego Internetu rzeczy, sztucznej
inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości;
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− nawiązaniu współpracy z rządowymi ekspertami wspierającymi transformacje przedsiębiorstw
w kierunku Przemysłu 4.0;
− zorganizowaniu 4 spotkań dla 25 interesariuszy regionalnych projektu, w trakcie których
zdiagnozowano potrzeby MŚP w zakresie wspierania działalności innowacyjnej oraz pozyskano
wiedzę i opinie na temat efektywności instrumentów finansowych skierowanych dla sektora MŚP
w kontekście cyfrowej modernizacji przemysłu województwa łódzkiego;
− zorganizowaniu we współpracy z przedstawicielami świata nauki i biznesu panelu dyskusyjnego pn.
„Nowe modele biznesowe z wykorzystaniem technologii informatycznych – Przemysł 4.0
w praktyce” dla ponad 60 uczestników w ramach XII Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie
2019;
− podniesieniu świadomości ponad 80 podmiotów w obszarach dojrzałości cyfrowej firmy,
skutecznego transferu technologii z ośrodków naukowo-badawczych do biznesu oraz wymogów,
jakie powinien spełniać menedżer przedsiębiorstwa przyszłości;
− podpisaniu 3 porozumień o współpracy w ramach projektu umożliwiających pozyskanie eksperckiej
wiedzy w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0.
Ponadto podjęto działania promocyjne za pośrednictwem portalu Facebook/Lodzkie House
(liczba odsłon w latach 2018 - 2 636, 2019 - 5 886) oraz strony internetowej www.bruksela.lodzkie.pl.
Łącznie 641 odwiedzin strony w badanym okresie.
Projekt realizuje założenia celu:
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy

Inicjatywy o finansowaniu wewnętrznym
1. Organizacja i udział w imprezach za granicą i obsługa delegacji zagranicznych
Istotną rolą Województwa Łódzkiego jest wspieranie potencjału reprezentantów regionalnych
inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego, promocja ich możliwości i osiągnięć,
w szczególności poza granicami kraju, na prestiżowych branżowych wydarzenia gospodarczych,
technologicznych i innych. Jednym z narzędzi wsparcia stosowanym przez WŁ dla realizacji powyższego
celu jest zakup usług promocyjnych towarzyszących wspieranej inicjatywie. Ma to bezpośrednie
przełożenie na wzmacnianie wizerunku wybranych branż (za pośrednictwem ich reprezentantów) na
forum międzynarodowym, co przyczynia się do budowania świadomości w zakresie potencjału
regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego i podmiotów je współtworzących.
W ramach zadania budżetowego w 2018 roku zrealizowano między innymi zakup usług promujących
województwo łódzkie poza granicami kraju na rzecz:
− Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi podczas międzynarodowej wystawy pszczelarskiej
w Plewen (Bułgaria)- 08.02.2018 - 11.02.2018 (reprezentanci Związku wygłosili na forum
międzynarodowym prelekcję nt. "Pszczelarstwo w Polsce - problemy i sytuacja ekonomiczna",
a promocji międzynarodowej podlegały m.in. marki miodów tradycyjnych z województwa
łódzkiego, w tym „Miody Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich I Rawki”);
− Politechniki Łódzkiej (Wydział Mechaniczny, Instytut Maszyn Przepływowych) w ramach udziału
członków projektu Lodz Solar Team w największym konkursie samochodów elektrycznych
napędzanych energią słoneczną iLumen European Solar Challenge - Belgia - Heusden-Zolde
100

(21.09.2018 - 23.09.2018). Wsparty przez Województwo Łódzkie projekt osiągnął pierwsze miejsce
w międzynarodowym wyścigu pojazdów elektrycznych. Wydarzenie angażuje najbardziej
prestiżowych partnerów z Europy i świata obszaru Energetyka (w tym OZE), czy IT i nowoczesnych
technologii, co wprowadza i stabilizuje technologie z województwa łódzkiego na arenie
międzynarodowej.
W roku 2019 w ramach niniejszego zadania budżetowego dokonano zakupu usługi promocji
województwa łódzkiego poza granicami kraju na rzecz Politechniki Łódzkiej (Wydział Mechaniczny
(Instytut Maszyn Przepływowych) w ramach realizacji projektu GUST (Generative Urban Small Turbine)
i udziału w finale konkursu pn. International Small Wind Turbine Contest 2019 w dziedzinie energetyki
wiatrowej - Holandia (01.07.2019 - 06.07.2019). Oceny projektów dokonuje rokrocznie jury złożone ze
światowej sławy ekspertów ds. energetyki wiatrowej, co – w efekcie prezentacji i wyróżnień
konkursowych - pozycjonuje rozwiązania technologiczne pochodzące z województwa łódzkiego jako
perspektywiczne w obszarze Energetyka (w tym OZE). Działania te wspierają integrację
przedsiębiorstw, instytucji badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych, szkół technicznych
i zawodowych oraz pozostałych organizacji specjalistycznych działających w obszarze branż/
specjalizacji kluczowych do rozwoju regionu łódzkiego wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020.
Zadanie realizuje założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
2. Prowadzenie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Chengdu
Biuro prowadzi działania promocyjne województwa w ChRL oraz wspiera polskich
przedsiębiorców planujących współpracę z Chinami. W ramach promocji marki „Łódzkie” RBWŁ
w Chengdu prezentuje Łódź i województwo jako nowoczesne miasto i region przemysłowy, które
skutecznie wdrażają strategię rewitalizacji. Głównymi lokalnymi symbolami Łodzi są nowoczesne
rolnictwo i wysoka jakość produktów. Biuro wspiera przedsiębiorców również w bieżących działaniach
operacyjnych w wypadku napotkania praktycznych problemów we współpracy z chińskimi partnerami.
W tym zakresie Biuro wspiera zarówno eksporterów jak i importerów. Biuro współorganizuje również
szkolenia dla przedsiębiorstw planujących wyjazd do Chin i podjęcie współpracy z chińskimi partnerami
oraz przyjazdy misji polskich przedsiębiorstw do Chin. W latach 2018-2019 w ramach przedsięwzięcia
zrealizowano:
− Tydzień Kuchni Polskiej w Chengdu (marzec 2019 roku) został zorganizowany jako inicjatywa
promocji żywności polskiej w Syczuanie. Organizatorem był KG RP w Chengdu, województwo
łódzkie włączyło się w promocję tej inicjatywy i uczestnictwo w jej przebiegu.
− Prezentację firm meblarskich z regionu podczas International Furniture Fair Chengdu w formie
kolportażu przygotowanej przez Biuro oferty firm z województwa. Działania promocyjne odbyły się
dzięki pomocy ze strony China-Chengdu Council for the Promotion of International Trade;
− Wsparcie w organizacji misji gospodarczej do Chin i wizyty na EXPO Horticultural 2019 w Pekinie, październik 2019 r., (działania organizowane w ramach realizacji projektu pn. „Promocja
gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie
podczas światowych wydarzeń gospodarczych”).
W misji gospodarczej wzięło udział 12 przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.
Przedsiębiorcy zwiedzali targi EXPO Horticultural 2019 w Pekinie, wzięli udział w wydarzeniu
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promocyjnym nawiązującym do produktów – symboli kojarzących się z województwem łódzkim
(motywem przewodnim wydarzenia było jabłko). W ramach misji odbyły się spotkania biznesowe,
których celem było nawiązanie relacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami (po 8 spotkań dla
każdego przedsiębiorstwa). Zostało zorganizowane spotkanie z ekspertem z rynku chińskiego oraz
z urzędnikiem państwowym/celnikiem, na którym poruszano temat procedury rejestrowania
produktów na rynku chińskim, certyfikacji oraz innych wymagań związanych z eksportem produktów
na rynek chiński. Członkowie misji wizytowali także sklepy dystrybuujące produkty importowane
z Polski do Chin.
Zadanie realizuje założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
3. Prowadzenie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli
Biuro prowadzi działania promocyjne województwa w Belgii oraz wspiera polskich
przedsiębiorców planujących współpracę z rynkiem belgijskim. W ramach podejmowanych działań
promocyjnych Biuro organizuje wydarzenia mające na celu promocję województwa łódzkiego
i łódzkich przedsiębiorców. W latach 2018-2019 Biuro organizowało lub współpracowało przy
organizacji następujących wydarzeń:
III Forum Polskich Przedsiębiorców Budowlanych w Belgii, 21.02.2019
Forum zorganizowane zostało jako wydarzenie towarzyszące odbywających się w tym czasie
w Brukseli Międzynarodowych Targów Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz – Batibouw.
Celem Forum było zaprezentowanie oferty, najnowszych rozwiązań i technologii łódzkiej branży
budowlanej dla firm działających w tym obszarze na rynku belgijskim oraz możliwość nawiązania
współpracy gospodarczej i handlowej w tym obszarze. W Forum wzięło udział 60 uczestników:
przedstawicieli polskich, belgijskich przedsiębiorstw oraz środowisk biznesowych.
Dni Polskie w Antwerpii, 05.06.2019
Seminarium gospodarcze, prezentujące osiągnięcia łódzkich firm i uczelni w zakresie
innowacyjności. Seminarium zorganizowane we współpracy z Ambasadą RP w Królestwie Belgii oraz
Zarządem Portu Antwerpia. Województwo zaprezentowało swój potencjał gospodarczy w zakresie
innowacyjności. Swoją działalność prezentowały firmy z regionu łódzkiego oraz Uniwersytet Łódzki
i Politechnika Łódzka. W seminarium wzięło udział ponad 40 osób: przedstawicieli biznesu i uczelni
belgijskich.
Europejski Tydzień Regionów i Miast, 09.10.2019
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli po raz kolejny przewodniczyło
międzynarodowemu konsorcjum partnerskiemu wspólnie organizując debatę poświęconą
„Transformacji energetycznej w miastach i regionach europejskich”. Podczas wydarzenia partnerzy
z Portugalii, Słowenii, Hiszpanii oraz Polski zaprezentowali dobre praktyki na rzecz “Zielonej Europy”
W debacie wzięło udział ok. 100 uczestników z różnych krajów.
Gala Polaka Roku w Belgii, 12.11.2019
Województwo łódzkie było współorganizatorem wydarzenia Gala Polaka Roku, wspólnie
z Ambasadą RP w Królestwie Belgii oraz Radą Polonii Belgijskiej. Gala miała wyjątkowy charakter ze
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względu na obchodzoną setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską
i Belgią. Podczas Gali wręczone zostały statuetki laureatom konkursu „Polak Roku w Belgii”,
przeprowadzanego wśród obywateli polskich lub osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w Belgii
i szczególnie zasłużonych dla spraw polskich. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej
emigracji w Belgii oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego i odnoszącego
sukcesy w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
Zadanie realizuje założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji
4. Festiwal Brussels Design September
Uczestnictwo w dorocznym festiwalu Brussels Design September ma na celu kreowanie
wizerunku regionu jako miejsca o bogatych tradycjach wzornictwa przemysłowego. Festiwal Brussels
Design September to jedna z największych brukselskich imprez artystycznych skupiająca ponad 100
wydarzeń, których wspólnym mianownikiem jest wzornictwo. Każdego roku wydarzenie koncentruje
się wokół innego tematu. Motywem przewodnim w 2018 roku był eco desing i upcycling. W ramach
Festiwalu województwo łódzkie zorganizowało wystawę pt. POLISH TRASH – kolejne wydarzenie
z cyklu Art-in-the-Box, w ramach którego już od kilku lat w przestrzeni miejskiej w Brukseli
prezentowane są projekty artystów z województwa łódzkiego, tworzących w nurcie eco i upcyclingu,
tj. z wykorzystaniem odpadów i zużytych materiałów do produkcji nowych przedmiotów o charakterze
użytkowym.
Festiwal Brussels Design September stanowił idealną płaszczyznę do wymiany informacji oraz
doświadczeń w sferze innowacyjności i przedsiębiorczości związanej z eco designem i upcyclingiem,
co przyczyniło się do podniesienia świadomości w zakresie korzyści płynących z wykorzystania
innowacyjnych technik produkcji, które realnie wpływają na ochronę środowiska naturalnego.
Zadanie realizuje założenia celu:
2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
5. Kształcenie zawodowe – współpraca z przedsiębiorcami
W 2018 roku województwo łódzkie podjęło współpracę z firmą Commerz Systems GmBH Sp.
z o.o., oddział w Polsce oraz firmą Ptak S.A., co zostało zainicjowane podpisaniem listów intencyjnych.
Strony wyraziły chęć współdziałania w zakresie podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia
zawodowego, odpowiadającego zapotrzebowaniu przedsiębiorstw. Podjęcie współpracy miało na celu
stworzenie wizerunku szkolnictwa zawodowego otwartego na sugestie pracodawców
i dostosowanego do potrzeb rynku pracy m.in. poprzez dostosowanie i poszerzenie oferty kształcenia
na potrzeby pracodawców.
W ramach podjętej współpracy z Commerz Systems (obecnie Commerzbank AG S.A., Oddział
w Łodzi) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa
Łódzkiego w Łodzi, wchodzące w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych
Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło kształcenie
w zawodzie Technik informatyk. Dodatkowo w roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono kwalifikacyjny
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kurs zawodowy EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
Podjęcie wspólnych działań przyczyniło się do wdrożenia wspólnie opracowanego zmodyfikowanego
programu nauczania.
Ponadto w ramach współpracy:
− odbyły się cykliczne spotkania z pracownikami banku, a słuchacze poznawali specyfikę pracy na
różnych stanowiskach;
− przeprowadzone zostały warsztaty przez informatyków i pracowników banku dla słuchaczy;
− specjaliści banku opracowali zestaw zadań zbliżonych do wykonywanych przez nich podczas pracy,
które zostały realizowane w czasie zajęć ze słuchaczami;
− trzech słuchaczy uczestniczyło w kursie Linuxa prowadzonym przez pracowników banku dla
studentów szkół wyższych;
− odbyły się spotkania (Open Day) z pracownikami na terenie banku, a zainteresowani słuchacze
mogli aplikować na wybrane stanowisko;
− jeden słuchacz uczestniczył w stażu, a jeden absolwent kierunku technik informatyk został
zatrudniony w Commerzbanku;
− modyfikacja programu nauczania oparta była przede wszystkim na rozszerzeniu treści nauczania
w zakresie baz danych, dostosowaniu zadań do potrzeb stanowiskowych, prowadzeniu
dodatkowych elementów nauki języka angielskiego z uwzględnieniem języka technicznego
informatycznego, oraz poszerzeniu treści kształcenia w zakresie kompetencji miękkich. Modyfikacją
zostały objęte 1 oddział w formie szkolnej i 1 grupa w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Współpraca ZSiPONTWŁ w Łodzi z firmą Commerzbank zakłada dłuższą perspektywę. Obecnie,
zgodnie z przepisami oświatowymi, placówka nie ma możliwości kształcenia w zawodzie Technik
informatyk. Planowane jest natomiast uruchomienie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w ramach
zawodu Technik programista. Obie strony są zainteresowane dalszą współpracą.
Zadanie realizuje założenia Celu
1.2. Budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnej
6. RegioTex
RegioTex to inicjatywa zapoczątkowana i koordynowana przez EURATEX (Europejską
Organizację Odzieżowo-Tekstylną) oraz Textile ETP (Europejską Platformę Technologiczną dla
Przyszłości Tekstyliów i Odzieży) w 2016. Misją inicjatywy RegioTex jest skupienie interesariuszy
z przemysłu włókienniczego, odzieżowego i przemysłów pokrewnych, dostawców usług edukacyjnych,
technologicznych, badawczych, naukowych, jak również władzy publicznej i agencji, celem
opracowania i wdrożenia Strategii, które ułatwią i przyśpieszą odnowę przemysłową w tradycyjnych
regionach produkcyjnych w całej Europie. W latach 2018-2019 kontynuowano uczestnictwo
w inicjatywie. W 2018 roku przedstawiciele Support Group województwa łódzkiego wzięli udział
w pracach nad projektami w następujących obszarach tematycznych:
− Zrównoważony rozwój (efektywność zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym);
− Przemysł 4.0 i nowe modele biznesowe – Partner projektu;
− Dywersyfikacja sektorowa (tekstylia techniczne i inteligentne);
− Innowacje oparte na kreatywności i projektowaniu.
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Dedykowane grupy robocze, prowadzone przez kilka regionów partnerskich, prowadziły prace
nad uszczegółowieniem poszczególnych projektów inwestycyjnych w ramach powyższych obszarów
tematycznych. Ostatnie warsztaty Support group odbyły się w listopadzie 2018 roku.
Zadanie realizuje założenia celu:
1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych
3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji
7.

„Akademia Przedsiębiorczego Ucznia”, „Akademia Przedsiębiorczego Malucha”

Celem głównym inicjatywy jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych od najmłodszych lat.
Oba moduły przedsięwzięcia promują i kształtują przedsiębiorcze postawy wśród dzieci i młodzieży.
W przypadku wychowanków przedszkoli zajęcia wzbogacą wszechstronny rozwój dzieci oraz
wprowadzą uczestników w podstawy świata ekonomii, roli pracy zawodowej oraz postaw
proaktywnych poprzez zabawę. W 2018 roku do projektu zakwalifikowano dwa przedszkola. W każdym
z nich odbył się cykl trzech spotkań, w wyniku których przedszkolaki uzyskały sprawność „Szoguna
Biznesu”. Poprzez zabawę dzieci zapoznały się z pojęciami: „przedsiębiorczość” i „oszczędzanie”.
Poznały wartość pieniądza, a także dowiedziały się, że ich umiejętności w przyszłości będą nazywane
„kompetencjami zawodowymi”. Uświadomiono im również, że codziennie obserwują życie
ekonomiczne i są jego częścią – m.in. jako odbiorcy reklam.
W przypadku uczniów szkół podstawowych warsztatowa formuła pozwoliła na poszukiwanie
innowacyjnych rozwiązań i poznawanie codziennych zjawisk ekonomicznych oraz docelowo przyczyni
się do budowania świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. W zajęciach, które odbyły się
w 2018 roku młodzież, na podstawie wiedzy zdobytej podczas spotkań oraz wywiadów
przeprowadzonych podczas łączeń on–line z reprezentantami firm arborystycznej
i dogoterapeutycznej, miała za zadanie przygotować reklamy konkursowe i zmierzyć się
w międzyszkolnym pojedynku, łączącym zagadnienia marketingowe, specyfikę wybranych zawodów
i kreatywne podejście. Finał konkursu i bezpośrednie spotkanie z przedsiębiorcami z województwa
łódzkiego miało miejsce 8.11.2018 roku w SkyHub.
Łącznie w realizowanych w dniach 15.10 – 8.11.2018 r. spotkaniach w ramach „Akademii
Przedsiębiorczego Ucznia” oraz „Akademii Przedsiębiorczego Malucha” udział wzięło ok. 170 dzieci.
Inicjatywa nie była realizowana w 2019 roku.
Zadanie realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
8. Startup Weekend
Startup Weekend to cykliczna, międzynarodowa impreza przeznaczona dla otwartych,
kreatywnych oraz przedsiębiorczych ludzi. To przedsięwzięcie organizowane przez globalną
społeczność aktywnych przedsiębiorców, którzy uczą od podstaw, jak zakładać startupy i odnosić
sukces w biznesie. To największa inicjatywa tego typu, która do tej pory zorganizowała ponad 400
wydarzeń w 100 państwach na całym świecie. Wydarzenie gromadzi wielu projektantów,
programistów, przedsiębiorców i ekspertów ze wszystkich dziedzin. Podczas tego wydarzenia
uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich pomysłów oraz poddania ich ocenie specjalistom
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z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności i przedsiębiorczości. Następnie wokół
najpopularniejszych (najlepiej ocenianych) pomysłów formują się zespoły, które przez 54 godziny
pracują nad stworzeniem modelu biznesowego, kodowaniem, projektowaniem i walidacją rynkową.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia są prezentacje projektów przed lokalnymi liderami biznesu,
którzy po zapoznaniu się z nimi – dokonują ich oceny.
Wydarzenie to odbyło się w SkyHub, w dniach 8–10 czerwca 2018 roku. Wzięło w nim udział
30 osób. Dzięki promocji oraz budowaniu świadomości w zakresie przedsiębiorczości, podczas tego
wydarzenie zgłoszono aż 6 innowacyjnych projektów biznesowych.
Zadanie realizuje założenia celu:
2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości
9. Marka Wspiera Markę
Jest to narzędzie promocyjne, które pełni funkcję branżowej platformy integracji
przedsiębiorców, szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu i środowisk artystycznych związanych
z branżą włókienniczą i modową. Multibrandowy pokaz mody odbywający się w trakcie tego
wydarzenia stanowi promocję województwa łódzkiego jako regionu odpowiadającego na aktualne
potrzeby sektora przemysłu włókienniczego i mody. W każdej edycji wydarzenia brało udział kilkaset
osób. Realizacja tego przedsięwzięcia stanowi wsparcie promocyjne dla sektora tekstylno–
odzieżowego poprzez zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej
promocji regionu.
− I edycja wydarzenia odbyła się 7 kwietnia 2018 roku w Centralnym Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi. 7 projektantów, ok. 500 uczestników;
− II edycja wydarzenia odbyła się 22 września 2018 roku, również w Centralnym Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi. 10 projektantów, ok. 500 uczestników;
− III edycja wydarzenia odbyła się 1 czerwca 2019 roku w hali Expo-Łódź. 10 projektantów, ok. 200
uczestników;
− IV edycja wydarzenia odbyła się 16 listopada 2019 roku, w Domu Towarzystwa Kredytowego
w Łodzi. 10 projektantów, ok. 180 uczestników.
Warto podkreślić, iż idea wydarzenia „Marka Wspiera Markę”, uwzględnia współpracę nie
tylko firm z sektora modowego, ale także szeroko rozumiany sektor włókienniczy (firmy, instytucje
otoczenia biznesu, instytucje naukowe, uczelnie wyższe), a także przedsiębiorstwa z innych sektorów
stanowiących regionalne inteligentne specjalizacje województwa łódzkiego (np. kosmetycznego czy
spożywczego) – co stanowi zalążek do współpracy międzysektorowej także przy innych projektach
podejmowanych w przyszłości. Zaangażowanie podmiotów z tak różnorodnych obszarów przyczynia
się do promocji potencjału sektora i jego obszernej, zdywersyfikowanej i kompleksowej oferty.
Wydarzenie „Marka Wspiera Markę” jest narzędziem informacyjno-promocyjnym, budującym
wizerunek Województwa Łódzkiego jako podmiotu realnie wspierającego przemysł włókienniczy i
mody (nie tylko duże i znane marki, ale także projektantów – mikro przedsiębiorców, stawiających
pierwsze kroki w biznesie), w skali całego kraju. Inicjatywa promuje Województwo Łódzkie w mediach
gospodarczych oraz branżowych, co stanowi promocję specjalizacji Nowoczesny Przemysł
Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo) na arenie krajowej. Organizacja przedsięwzięcia przyczyniła
się również do wzrostu wiedzy i świadomości projektantów w zakresie działań biznesowych – przede
wszystkim w zakresie dostępnych narzędzi wsparcia oferowanych przez Województwo Łódzkie.
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Zadanie realizuje założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
1.3. Poprawa komunikacji w obszarze specjalizacji regionalnej
1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji
10. Forum Promocji Województwa Łódzkiego
Forum Promocji Województwa Łódzkiego to inicjatywa cykliczna, realizowana od roku 2007.
Uczestnikami Forum są przedstawiciele samorządów lokalnych regionu łódzkiego, w szczególności
beneficjenci Funduszy Europejskich, którzy zajmują się promocją swoich marek lokalnych i przyczyniają
się bezpośrednio do budowania przewagi konkurencyjnej marki regionalnej.
Forum jest narzędziem efektywnego zarządzania marką regionalną, platformą dialogu
i dyskusji pomiędzy specjalistami z obszaru marketingu terytorialnego, a także miejscem
umożliwiającym wymianę doświadczeń dotyczących bieżących trendów rynkowych oraz oczekiwań
społecznych i biznesowych konsumentów marki województwa łódzkiego i marek lokalnych. W trakcie
wydarzenia omawiane są dobre praktyki w marketingu terytorialnym oraz tematy związane z promocją
marek lokalnych, budowaniem wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej marki województwa
łódzkiego. Forum przyczynia się do wielotorowego i kompleksowego rozwoju marki Łódzkiego oraz do
aktywizacji działań promocyjnych realizowanych w regionie.
W latach 2018-2019 odbyły się dwa Fora Promocji Województwa Łódzkiego (25.06.2018 roku
oraz 2.12.2019 roku) gromadzące każdorazowo ponad 300 uczestników oraz blisko 20 prelegentów.
Ich realizacja była współfinansowana z wykorzystaniem środków wewnętrznych (w badanym okresie
jednym ze źródeł dofinansowania była XII OP RPO WŁ – Pomoc Techniczna).
Zadanie realizuje założenia celu:
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy
11. Forum Inwestorów i Eksporterów
IV edycja 13 czerwca 2018
Forum Inwestorów i Eksporterów jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym w latach
2014- 2018, skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. W 2018 roku
organizowane było przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego oraz gminy Stryków, Kutno, Radomsko. Tematem wiodącym IV edycji były
zagadnienia dotyczące Konstytucji Biznesu, internacjonalizacji, wsparcia polskich firm na rynkach
międzynarodowych, ustawy o wsparciu nowych inwestycji, podniesienia atrakcyjności polskich
regionów, wprowadzenie standardów obsługi inwestora w samorządach, oddziaływania nowego
prawa wodnego na proces inwestycyjny.
Zadanie realizuje założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej
2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji
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12. Targi niezależnej mody i designu
Targi niezależnej mody i designu są narzędziem, które zapewnia promocję regionu oraz
wsparcie dla branży Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo), stanowiącą jedną
z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego. Targi stwarzają możliwość
promocji kreatywnych projektantów, dizajnerów i artystów, a także skupiają w jednym miejscu
dorobek polskich niezależnych marek. W każdym wydarzeniu targowym brało udział 4-5 firm.
W ramach inicjatywy Województwo Łódzkie pokrywa koszty powierzchni wystawienniczej,
podstawowego wyposażenia stoiska oraz zamieszczenia informacji o Województwie i przedsiębiorcach
na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia oraz w komunikatach w mediach społecznościowych.
Inicjatywa promowania przedsiębiorców i projektantów na wspólnym stoisku województwa łódzkiego
na targach niezależnej mody i designu spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Dla mikro i małych
przedsiębiorców forma wsparcia w postaci możliwości wzięcia udziału w targach jest najlepszą formą
pomocy – podkreślają to wszyscy projektanci. Dla średnich firm, które najczęściej mają już stabilną
pozycję na rynku, tego rodzaju targi dają możliwość dalszego świadomego budowania marki i wyjścia
poza rynek regionalny. W 2018 roku Województwo Łódzkie wzięło udział w następujących
wydarzeniach targowych (w każdym wydarzeniu targowym wzięły udział min. 4 przedsiębiorstwa):
− BAKALIE w Starym Maneżu w Gdańsku, 7 października 2018 r.;
− Fashion Meeting w HALI IASE we Wrocławiu, 1-2 grudnia 2018 r.;
− Targi KIERMASH w Hotelu Forum w Krakowie, 15-16 grudnia 2018 r.
W 2019 r. województwo łódzkie wzięło udział w następujących wydarzeniach targowych
(w każdym wydarzeniu targowym wzięło udział 5 firm):
− Targi BAKALIE w hali Plenum w Gdańsku, 8 grudnia 2019 r.;
− Targi KIERMASH w Hotelu Forum w Krakowie, 14–15 grudnia 2019 r.;
Targi niezależnej mody i designu są narzędziem, które podniosło skuteczność działań
promocyjnych regionu z wykorzystaniem jednej z branż kluczowych Województwa Łódzkiego,
tj. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo). Udział w przedmiotowych targach
przyczynił się do podniesienia świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej – zarówno wśród
uczestników targów jak i odwiedzających. Targi niezależnej mody i designu stworzyły również realne
możliwości nawiązania współpracy ponadregionalnej pomiędzy najbardziej kreatywnymi
przedsiębiorcami z sektora mody i designu. Na wydarzeniach Województwo Łódzkie prezentuje
również narzędzia wsparcia przedsiębiorców (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm z sektora
mody, włókiennictwa i designu).
Zadanie realizuje założenia celu:
1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej

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, rozszerzył się zakres
czasowy raportu. Obecna analiza to podsumowanie dwóch lat działań przyczyniających się do realizacji
RSI LORIS 2030. Po drugie, w wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Łódzkiego, rola głównego realizatora RSI LORIS 2030, która w poprzednim okresie była przypisana
Departamentowi ds. Przedsiębiorczości, przeszła w dużej mierze do Departamentu Promocji, choć
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niektóre działania realizowane są przez inne KOUMWŁ. Kolejną zmianą jest forma sprawozdania z działań
realizowanych przez UMWŁ („Raport o stanie województwa łódzkiego”).
Analiza przedstawionych działań wykazała, że większość projektów realizowanych przez
KOUMWŁ dotyczyła obszarów związanych z budowaniem świadomości. Są to zwłaszcza działania
z zakresu celu 1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej (11 projektów) oraz celu 3.1.
Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji (7 projektów), oraz w nieco
mniejszym stopniu 2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji (6 projektów).
Drugim najczęstszym obszarem działań była wiedza. Zdecydowana większość projektów
poruszających tę tematykę była realizowana w ramach zagadnień celu 2.2. Promocja wiedzy
o innowacyjności i przedsiębiorczości (19 projektów). Dużo rzadziej realizowane były projektu z zakresu
celu 1.2. Budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnej (3 projekty) oraz celu
3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami (1 projekt).
Mniej projektów dotyczyło zagadnień związanych z poprawą komunikacji. Dwa projekty
wpisywały się w zagadnienia celu 3.3. Stworzenie systemu komunikacji oraz doradztwa, a jeden dotyczył
zagadnień celu 2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji. Nie zrealizowano żadnego projektu
obejmującego cel 1.3. Poprawa komunikacji w obszarze specjalizacji regionalnej.
Obszar współpracy gromadzi trzecią najliczniejszą grupę projektów. Działania realizowane w tej
strefie dotyczyły głównie celów 2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych oraz
3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy (po 5 projektów) oraz w mniejszym stopniu celu
1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji (3 projekty).
Tabela 31. Projekty i działania realizowane przez KOUMWŁ, wpisujące się w poszczególne obszary RSI
LORIS 2030
OBSZAR PROCESU

ŚWIADOMOŚĆ

WIEDZA

KOMUNIKACJA

WSPÓŁPRACA

FINANSOWANE

SUMA

24

23

3

15

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych z UMWŁ

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.
Wiedza na temat danego projektu i informacje zebrane podczas realizacji rzadko bywają udostępniane
poza dany zespół projektowy, przez co kolejne zespoły rozpoczynają pracę od podstaw, czyli działań
diagnostycznych. Często jest to wymogiem wynikającym ze specyfiki funduszy europejskich i
konieczności dostosowania zakresu projektu do aktualnie ogłaszanych konkursów, aby zwiększyć
poziom dofinansowania danego przedsięwzięcia.
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3.5. Zapewnienie
zintegrowanego systemu
finansowania innowacji
w regionie

3.4. Budowa ram systemu
pobudzania współpracy

3.3. Stworzenie systemu
komunikacji oraz doradztwa

3.2. Budowa systemu
zarządzania innowacjami

3.1. Budowa świadomości
w środowisku wspierającym
wdrażanie innowacji

2.5. Zapewnienie systemu
finansowania rozwoju
potencjału innowacyjnego
regionu

2.4. Promocja współpracy
i kooperacji podmiotów
gospodarczych

2.3. Platformy wymiany
doświadczeń i komunikacji

2.2. Promocja wiedzy o
innowacyjności
i przedsiębiorczości

2.1. Podnoszenie
świadomości o korzyściach
z innowacji

1.5. Zapewnienie systemu
finansowania projektów
mających na celu
specjalizację regionu

1.4. Wsparcie projektów
współpracy w ramach
klastrów i obszarów
specjalizacji

1.3. Poprawa komunikacji
w obszarze specjalizacji
regionalnej

Projekty
realizowane
przez KOUMWŁ
oraz jednostki podległe

1.2. Budowa potencjału
intelektualnego w zakresie
specjalizacji regionalnej

Cele RSI LORIS 2030

1.1. Budowa świadomości
w zakresie specjalizacji
regionalnej

Tabela 32. Macierz celów RSI LORIS 2030 i projektów realizowanych przez KOUMWŁ oraz jednostki podległe

Inicjatywy o finansowaniu zewnętrznym
1

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w zagranicznych targach i misjach
gospodarczych

2

Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów
gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas
światowych wydarzeń gospodarczych

3

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

4

Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez
organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym
oraz w Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki

5

6
7
8
9

ENTeR – Expert Network on Textile Recycling

11

LODZKIE GO BENELUX
Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i
Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN
HUB
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie
zasobami poprzez wykorzystanie instrumentów cyklu
życia produktu w realizacji polityki regionalnej
LCA4Regions

13

x

x

x

SME-ORGANICS: Wzmacnianie konkurencyjności sektora
MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji
x
ekologicznej
Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes - Promocja
kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z
x
regionu
LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż
x
Województwa Łódzkiego
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
w regionach UE opartych na gospodarce węglowej DeCarb
Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki
nad osobami starszymi I CARE-SMART

10

12

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie
instrumentów polityki regionalne REPLACE

x

15

Zielone zamówienia publiczne na rzecz
zasobooszczędnego rozwoju regionalnego GPP4Growth

x

16

Inkubator Biznesowy Europejskiej Agencji Kosmicznej
w Polsce(ESA BIC Poland – The European Space Agency
Business Incubation Centre in Poland)

x

17

SCREEN - Europejskie regiony na rzecz synergii w
gospodarce cyrkulacyjnej

x

20
21

x
x

14

18
19

x

x

Lodzkie4Business
Lodzkie4Business+
AQUARES - Doskonalenie polityk w zakresie ponownego
wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w
regionach europejskich
Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji
MŚP Województwa Łódzkiego

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

22

Tworzenie wiedzy i powiązań między aniołami biznesu
i sektorem publicznym w ekosystemach terytorialnych w
celu wypełnienia luki finansowej dla innowacyjnych
startupów CE-CONNECTOR

x

23

BEYOND EDP (ang. Entrepreneurial Discovery Process Proces Przedsiębiorczego Odkrywania) w ramach
programu Interreg

x

24

Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi
systemu innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań
przemysłu 4.0 INNO PROVEMENT

x

x

x

Inicjatywy o finansowaniu wewnętrznym
1
2
3

Organizacja i udział w imprezach za granicą i obsługa
x
delegacji zagranicznych
Prowadzenie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego
x
w Chengdu
Prowadzenie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego
x
w Brukseli

x

4

Festiwal Brussels Design September

5

Kształcenie zawodowe pod kątem Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji

x

x

6

RegioTex

7

Akademia Przedsiębiorczego Ucznia, Akademia
Przedsiębiorczego Malucha

x

8

Startup Weekend

x

x
x

9

Marka Wspiera Markę

10

Forum Promocji Województwa Łódzkiego

11

Forum Inwestorów i Eksporterów

x

12

Targi niezależnej mody i designu

x

x

x

x

x
x
x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 - 2020
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Stan realizacji RSI LORIS 2030 na podstawie wskaźników operacyjnych
Elementem zamykającym monitorowanie RSI LORIS 2030 jest analiza wskaźników operacyjnych,
bezpośrednio odnoszących się do działań zapisanych w dokumencie. Wartości wszystkich wskaźników
operacyjnych są prezentowane w sposób kumulatywny, tj. wartości danego wskaźnika dla całego okresu
obowiązywania RSI LORIS 2030 są zsumowane latami. Postęp w realizacji wskaźników oznaczono dwoma
kolorami. Wskaźniki rosnące 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 trzech 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 33: Wskaźniki operacyjne dla Priorytetu I
Wskaźniki operacyjne

Wartość
docelowa
2030

Wartość
2019

% wartości
docelowej

1.1 Budowa świadomości w
zakresie specjalizacji
regionalnej

R. Liczba zorganizowanych wydarzeń
mających na celu promocję
kluczowych branż i specjalizacji
regionu

680

94

13,8%

1.2 Budowa potencjału
intelektualnego w zakresie
specjalizacji regionalnej

P. Liczba przygotowanych projektów
szkoleniowo – doradczych z zakresu
specjalizacji regionu

340

22

6,5%

1.3 Poprawa komunikacji w
obszarze specjalizacji
regionalnej
1.4 Wsparcie projektów
współpracy w ramach
klastrów i obszarów
specjalizacji

P. Liczba zorganizowanych spotkań
szkoleniowo-brokerskich w ramach
specjalizacji

340

2075

610,3%

R. Liczba podmiotów świadczących
wyspecjalizowane usługi w zakresie
transferu technologii

22

7

31,8%

Cel operacyjny

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z KOUMWŁ

Wskaźnik liczby podmiotów świadczących wyspecjalizowane usługi w zakresie transferu
technologii, pomimo wysokiego poziomu za 2019 rok, nie rokuje szans na osiągnięcie wartości
docelowej. Wskaźnik ten opisuje funkcjonowanie Centrów Innowacji Biznesowej. Według wiedzy
i dotychczasowych doświadczeń, docelowa sieć Centrów Innowacji Biznesowej nie musi pokrywać się
z podziałem administracyjnym województwa i założona wartość docelowa (22) jest zbyt duża.
Podobne opinie pojawiają się przy ocenie realizacji wskaźnika mierzącego liczbę
przygotowanych projektów szkoleniowo – doradczych z zakresu specjalizacji regionu. Na przestrzeni lat
wydaje się, że jakość realizowanych projektów jest na tyle wysoka, że spełniają swoją rolę. Widać to na
przykładzie liczby spotkań szkoleniowo-brokerskich, organizowanych zazwyczaj w ramach tych
projektów.
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 słabym poziomie realizacji. Oznaczony
ryzykiem nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnik dotyczący liczby konkursów i imprez mających na
celu promocję innowacyjności regionu, wykazuje jednak znaczny procent wykonania. Znacznie gorzej
przedstawia się realizacja wskaźnika mierzącego inicjatywy w zakresie eko-innowacyjności. Trudno
jednoznacznie ocenić, czy wartość docelowa wskaźnika została dobrze skalkulowana, niemniej
osiągnięte wartości są niewystarczające. Zdecydowanie lepiej prezentuje się realizacja wskaźnika
dotyczącego liczby uruchomionych specjalistycznych platform wymiany informacji i komunikacji, który
osiągnął 60% planowanej wartości. Na tym tle niekorzystnie prezentuje się wskaźnik dotyczący liczby
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projektów mających na celu promowanie oraz animowanie inicjatyw klastrowych oraz sieci współpracy,
co podkreśla potrzebę intensyfikacji działań w tym obszarze. Jednocześnie liczba zawiązanych klastrów
jest dość wysoka w stosunku do wartości docelowej (53,3% realizacji), więc realizowane projekty wydają
się spełniać swoją rolę.
Tabela 34: Wskaźniki Operacyjne dla Priorytetu II
Cel operacyjny

Wskaźniki operacyjne

Wartość
docelowa
2030

Wartość
2019

% wartości
docelowej

170

47

27,6%

680

3

0,4%

5

3

60%

2.3. Platformy wymiany
doświadczeń i komunikacji

P. Liczba konkursów / imprez
mających na celu promocję
innowacyjności regionu
P. Liczba inicjatyw mających na celu
poprawę świadomości
przedsiębiorstw w zakresie
eko-innowacyjności
P. Liczba uruchomionych
specjalistycznych platform wymiany
informacji i komunikacji

2.3. Platformy wymiany
doświadczeń i komunikacji

P. Liczba zorganizowanych spotkań
szkoleniowo-brokerskich

340

610

179,4%

2.4. Promocja współpracy i
kooperacji podmiotów
gospodarczych

P. Liczba projektów mających na celu
promowanie oraz animowanie
inicjatyw klastrowych / sieci
współpracy

680

26

3,8%

2.4. Promocja współpracy i
kooperacji podmiotów
gospodarczych

R. Liczba zawiązanych klastrów / sieci
współpracy

15

8

53,3%

2.1. Podnoszenie świadomości o
korzyściach z innowacji
2.2. Promocja wiedzy
o innowacyjności
i przedsiębiorczości"

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z KOUMWŁ

W kwestii postępu wartości wskaźników operacyjnych monitorujących realizację założeń
Priorytetu III, można mówić o wysokim stopniu realizacji.
Wartość docelowa wskaźnika dotyczącego inicjatyw mających na celu poprawę świadomości
i wiedzy w zakresie innowacyjności wśród pracowników administracji samorządowej jest znacznie
przeszacowana. Wydaje się, że autorzy nie wzięli pod uwagę, że analizowane inicjatywy często są
wieloetapowymi projektami o dużej wartości dodanej. Osiągnięta wartość bezwzględna wskaźnika nie
powinna więc budzić obaw. Kolejny wskaźnik, czyli liczba zorganizowanych wydarzeń informacyjnopromocyjnych dla społeczeństwa wydaje się stabilnie rozwijać i osiąga satysfakcjonujący poziom
realizacji.
Wskaźnik dotyczący liczby etatów zaangażowanych w monitorowanie i ewaluację RSI LORIS
2030 w 2019 roku w wyniku wspomnianych już zmian organizacyjnych zmniejszył się do poziomu 60%.
Na dzień dzisiejszy nie wydaje się to wpływać na poziom monitorowania i ewaluacji RSI LORIS 2030.
Liczba uruchomionych instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi doradcze dla MŚP
wyniosła w 2019 roku 13 jednostek, co stanowi nieco ponad 52% realizacji wskaźnika. Wydaje się,
że obecna liczba działających instytucji wsparcia jest optymalna dla realizacji RSI LORIS 2030, dlatego
stopień realizacji wskaźnika nie jest problemem. Podobne wnioski wypływają z analizy wskaźnika
dotyczącego liczby uruchomionych podmiotów/centrów transferu technologii – działający Hub
Startupowy wydaje się w tej chwili wystarczać do potrzeb realizacji RSI LORIS 2030, mimo iż jego
funkcjonowanie wypełnia zaledwie 20% założeń wskaźnika.
Liczba kampanii informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup potencjalnych inwestorów
zagranicznych to kolejny wskaźnik, który wydaje się mocno przeszacowany, a być może nie do końca
właściwie zdefiniowany. Jedna całoroczna spójna kampania promocyjna wydaje się mieć większe
oddziaływanie niż seria rozdrobnionych wydarzeń i zgodnie z tą logiką, UMWŁ co roku koordynuje
wszystkie wydarzenia promocyjne.
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Tabela 35: Wskaźniki operacyjne dla Priorytetu III
Cel operacyjny

Wskaźniki operacyjne

Wartość
docelowa
2030

Wartość
2019

% wartości
docelowej

1360

92

6,8%

680

329

48,4%

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
P. Liczba zorganizowanych wydarzeń
informacyjno-promocyjnych dla
społeczeństwa

3.2. Budowa systemu
zarządzania innowacjami

P. Liczba etatów (wg. EPC)
zaangażowanych w monitorowanie
i ewaluację RSI LORIS 2030

5

3

60%

3.3. Stworzenie systemu
komunikacji oraz doradztwa

P. Liczba uruchomionych instytucji
otoczenia biznesu świadczących
usługi doradcze dla MŚP

22

13

52,2%

3.3. Stworzenie systemu
komunikacji oraz doradztwa

P. Liczba uruchomionych
podmiotów/ centrów transferu
technologii
P. Liczba kampanii
informacyjnopromocyjnych
skierowanych do grup potencjalnych
inwestorów zagranicznych"

5

1

20%

68

2

2,9%

3.1. Budowa świadomości w
środowisku wspierającym
wdrażanie innowacji

3.4. Budowa ram systemu
pobudzania współpracy"

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z KOUMWŁ

Podsumowanie:







Dotychczasowe działania podejmowane w ramach realizacji RSI LORIS 2030 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 Lodzkie4business i jego
kontynuacja Lodzkie4business+, którego celem jest m.in. budowa systemu komunikacji
z biznesem.
Poziom realizacji wskaźników odnoszących się do priorytetu II wydaje się być niewystarczający,
(dotyczy to szczególnie wydarzeń informacyjnych i szkoleniowych) jednak jest to spowodowane
mało realistycznym szacunkiem wartości docelowych w RSI LORIS 2030 oraz nieprecyzyjnością
samych wskaźników.
Spośród wszystkich 17 wskaźników operacyjnych 2 przekroczyły wartości docelowe zakładane
na rok 2030, a kolejnych 7 ma 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.

114

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
regionalnej gospodarki. 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 to niewystarczająco rozwinięta infrastruktura szerokopasmowego Internetu
w regionie łódzkim co może stanowić barierę dla lokalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw;
4. Pod względem rozwoju gospodarczego łódzkie jest „doganiającym” regionem. 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 jest obecnie umiarkowanym
innowatorem – poziom niski. 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 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
zbyt mały jest udział tych, które wprowadzają nowe lub istotnie ulepszone produkty na rynek.
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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;
11. Spośród wszystkich celów operacyjnych RSI LORIS 2030 najwięcej działań zrealizowano
dotychczas w ramach budowy świadomości oraz wiedzy w środowisku wspierającym wdrażanie
innowacji. Istniejący system komunikacji z przedsiębiorcami stanowi ważny krok w kierunku
pełnej realizacji wszystkich obszarów RSI LORIS 2030. Komponenty współtworzące ten projekt
to: Centra Innowacji Biznesowej, Biuro Wsparcia Eksportu oraz Hub Startupowy „SkyHub”
stanowiące podstawę do stworzenia kompleksowego sytemu wsparcia gospodarki –
Lodzkie4business+;
12. Najważniejszym źródłem finansowania działań służących realizacji RSI LORIS 2030 były
regionalny i krajowe programy operacyjne. Analiza projektów współfinansowanych przez UE w
ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz krajowych programów operacyjnych wykazała, że największa
alokacja środków dotyczyła kosztownych, tzw. „twardych” projektów inwestujących
w infrastrukturę badawczą oraz 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. 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;
14. Spośród wszystkich 17 wskaźników operacyjnych 2 przekroczyły wartości docelowe zakładane
na rok 2030 a kolejnych 7 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 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;
15. 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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