
 

 
Koncepcja Strategii Makroregionu Polski Centralnej 2030  

syntetyczna informacja 
 
W celu realizacji zapisów Strategii rozwoju województwa łódzkiego 2020 oraz 

pełnego wykorzystania potencjału endogenicznego obu regionów i tym samym 
zdynamizowania ich rozwoju, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w Polsce i Unii 
Europejskiej oraz w odpowiedzi na pojawiające się trendy i wyzwania zmieniającej się 
polityki spójności Unii Europejskiej, a także biorąc pod uwagę zapisy Koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju oraz Krajowej strategii rozwoju regionalnego, 
Samorząd Województwa Łódzkiego podjął współpracę z województwem mazowieckim na 
rzecz przygotowania Studium pt. Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski 
Centralnej 2030. Opracowane Studium wpisuje się w ustalenia Porozumienia w sprawie 
podjęcia prac nad rozwojem współpracy między województwem mazowieckim 
a województwem łódzkim zawartego 13 lipca 2012 r., w którym jako priorytetowe obszary 
współpracy wskazano: 

 sektor wysokich i średnich technologii  

 transport i logistykę 

 sektor energetyki 

 gospodarkę odpadami 

 sektor owocowo-warzywny 

 sektor kulturowo-turystyczny 

 balneologię 

 wspieranie tworzenia sieciowych struktur gospodarczych obejmujących przede 
wszystkim innowacyjne działy gospodarki, m.in.: przemysły kreatywne, medyczno-
farmaceutyczny oraz przemysły wykorzystujące bio- i nanotechnologie, 

 politykę spójności po 2013 roku – możliwość realizacji wspólnych projektów 
zintegrowanych, szczególnie w obrębie obszarów funkcjonalnych 

 zarządzanie rozwojem regionów –współpraca w zakresie budowania i funkcjonowania 
Regionalnych  Obserwatoriów Terytorialnych i innych przedsięwzięć podnoszących 
jakość zarządzania publicznego na obszarze obu województw. 

Celem opracowania Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 
2030 jest przygotowanie podstaw racjonalnego działania władz publicznych szczebla 
krajowego i regionalnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczo-
przestrzennego z wykorzystaniem unikatowych i uzupełniających się potencjałów 
województwa łódzkiego i mazowieckiego i budowania na nich przewag konkurencyjnych na 
arenie międzynarodowej. 

Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 koncentruje się na 
najważniejszych wyzwaniach o wymiarze ponadregionalnym, komplementarnych wobec 
strategii wojewódzkich i wpisuje się w dokumenty europejskie (Europa 2020, Horyzont 2020) 
i krajowe (Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030 i Średniookresowa strategia 
rozwoju kraju do 2020 roku, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 
i Krajowa strategia rozwoju regionalnego). 

Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 nie jest integracją 
dokumentów strategicznych obydwu województw, ale jest z nimi spójna i  pozwoli na 
osiągnięcie efektu synergii oraz lepsze wykorzystanie potencjałów rozwojowych. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 wskazuje jako obszary współpracy 
ponadregionalnej z województwem mazowieckim: 

 Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii Włókienniczych 

 Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii 



 

 Klaster Farmaceutyczno-Medyczny 

 Klaster Multimedialny 

 Łódzko – Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny 

 Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

 Klaster Ekoenergia 

 Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych 

 Transeuropejskie Korytarze Transportowe  

 Pasma kulturowo-turystyczne 

 Balneologię 

Ponadto, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego jako 
strategiczne kierunki działań w wymiarze międzyregionalnym wskazuje:  

 Centralny Makroregion Zaawansowanych Technologii 

 Środkowoeuropejskie Centrum Tekstylno – Odzieżowe  

 Centrum Farmaceutyczno – Medyczne  

 Multimedia 

 Środkowoeuropejskie Centrum Logistyczne 

 Balneologia 

 Łódzko – Mazowiecki Klaster Przetwórstwa Warzyw i Owoców 

 Pasma kulturowo - turystyczne 

Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 przyczyni się do 
poprawy istniejących mechanizmów współpracy oraz koordynacji działań różnych podmiotów 
na rzecz  Makroregionu Polski Centralnej. 


