
RAPORT ROCZNY Z REALIZACJI REGIONALNEJ 
STRATEGII INNOWACJI DLA WOJWÓDZTWA 

ŁÓDZKIEGO LORIS 2030
za 2017 rok



Niniejszy Raport stanowi 2. edycję
monitorowania realizacji RSI LORIS.
Podstawą systemu jest baza 86 wskaźników
(łącznie z miarą celu głównego) oraz dane
zawarte w Rocznych Planach Działań
Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu
Marszałkowskiego. Raport zawiera także
opis działań pozostałych interesariuszy
Strategii oraz analizę projektów
współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, które realizują założenia RSI
LORIS.

W kwietniu 2017 r. zakończona została
Ewaluacja on-going Regionalnej Strategii
Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI
LORI 2030. Ewaluatorzy nie stwierdzili
konieczności pilnej aktualizacji RSI,
natomiast zgłosili rekomendacje m.in. do
systemu monitorowania strategii.



Raport z realizacji RSI LORIS 2030
nawiązuje swoją strukturą do
monitorowanego dokumentu i zawiera
następujące elementy:

• 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• Stan realizacji RSI LORIS 2030, w tym

• Realizację wskaźników strategicznych
• Realizację projektów 
współfinansowanych ze środków UE
• Realizację Planu Działań DPZ oraz
działania realizowane przez pozostałych
interesariuszy
• Realizację wskaźników operacyjnych

• Podsumowanie



Najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy                    
społeczno-gospodarczej województwa 

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

łódzkiego pod względem demografii. Nie zmienia to wniosków przedstawionych w pierwszej

Diagnozie, opracowanej w 2016 roku: niekorzystna sytuacja demograficzna może przyczynić się do
spowolnienia a nawet zahamowania wzrostu innowacyjności regionu. Taka struktura ludności może

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

popytu na innowacje, generowanym przede wszystkim przez ludzi młodych. Co ważne, siłę i trwałość

wyludniania i starzenie się społeczeństwa, podkreślają najnowsze prognozy demograficzne GUS.

Łódzkie charakteryzuje się przeciętnym poziomem kapitału ludzkiego.

Wpływ na to ma nie tylko bardzo zły stan zdrowia mieszkańców, lecz również

stopniowa marginalizacja Łodzi, jako ośrodka akademickiego o znaczeniu

krajowym tak w kontekście dotychczas notowanego ubytku studentów jak ikrajowym tak w kontekście dotychczas notowanego ubytku studentów jak i

słabej popularności kierunków inżynieryjno – technicznych. Do korzystnych
trendów należy zaliczyć rosnący udział personelu B+R w ludności aktywnej
zawodowo – w ciągu ostatniego roku wartości tych wskaźników rosły

szybciej niż średnia dla kraju, co sugeruje, że łódzkie powoli dogania

przodujące regiony.



Najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy                    
społeczno-gospodarczej województwa 

Województwo łódzkie jest dość dobrze rozwinięte
gospodarczo, ponadto od kilku lat ma niezmiennie wysoki
wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku
produkcyjnym. W 2015 roku województwo wypracowało

6,1% produktu krajowego brutto, co stanowi 6. pozycję w

kraju. Pod względem PKB na jednego mieszkańca,

województwo zajmuje 5. miejsce w kraju z PKB regionalnym

stanowiącym 93,5% średniej krajowej (Polska – 46 790 zł,

2015 rok).

Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności

zaawansowanej technologicznie w 2016 roku.

W ostatnim rankingu IBnGR (za rok 2016) województwo łódzkie zajęło 7.

miejsce pod względem atrakcyjności dla działalności przemysłowej. W tym

samym rankingu Łódzki Obszar Metropolitalny zajął 3. miejsce spośród
54. podregionów pod względem atrakcyjności dla działalności
przemysłowej, 2. miejsce dla działalności usługowej i 4. miejsce dla
działalności zaawansowanej technologicznie (mapa obok).



Najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy                    
społeczno-gospodarczej województwa 

Pod względem rozwoju gospodarczego łódzkie jest „doganiającym” regionem, o dość dużej

dynamice wzrostu PKB per capita. Niestety struktura gospodarcza regionu jest nienowoczesna:
o niskiej wydajności pracy, oparta na tradycyjnych przemysłach i z niskim udziałem
najnowocześniejszych usług. Zmiany w kierunku innowacyjnej gospodarki są w regionie widoczne,

jednak zachodzą wolniej niż w konkurencyjnych metropoliach.

Poza podupadającym na znaczeniu łódzkim porcie lotniczym,

kwestie związane z transportem i dostępnością
komunikacyjną stanowią istotny atut województwa
łódzkiego. Rozwój gospodarki innowacyjnej wymaga jak

Sieć transportowa województwa łódzkiego

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.



Poziom realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych:
miara celu głównego

Wskaźnikiem realizacji celu głównego RSI LORIS

jest Regional Innovation Scoreboard (RIS),
który jest rozwinięciem European Innovation
Scoreboard. W strategii rozwoju innowacji

LORIS 2030 przyjęto, że dużym wyzwaniem

będzie zmiana pozycji województwa łódzkiego

w rankingu RIS ze „słaby innowator – poziom

średni” na „umiarkowany innowator – poziom

średni”. Najnowszy raport ujmuje województwo

łódzkie w grupie umiarkowany innowator –

poziom niski (wynik łódzkiego to 50,7). Do
osiągnięcia celu głównego RSI LORIS 2030

Zmiana wskaźnika RIS w latach 2011-2017 Klasyfikacja regionów europejskich wg

wskaźnika RIS w 2017 roku

osiągnięcia celu głównego RSI LORIS 2030
wystarczy awans do kolejnej grupy, jednak nie
będzie to łatwe zadanie: obecnie

umiarkowanym innowatorem o poziomie

średnim jest w Polsce jedynie województwo

mazowieckie (63,6). Bliżej osiągnięcia tego celu

w 2017 roku były województwa: małopolskie

(57,2), dolnośląskie (56,9), pomorskie (55,0)

i podkarpackie (51,8).



Poziom realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych:
wybrane wskaźniki kontekstowe

Wartość nakładów na B+R ogółem w województwie łódzkim od 2014 r. jest ustabilizowana i wynosi ok. 700 mln zł.

W strukturze nakładów ogółem od 2013 do 2016 roku widoczny jest silny wzrost w sektorze przedsiębiorstw
(od 166,8 mln zł do 338,1 mln zł), przy jednoczesnym spadku nakładów w sektorze szkolnictwa wyższego (z 349,3

mln zł do 314 mln zł) i w sektorze rządowym (z 153,4 mln zł w 2014 roku do 47,3 mln w 2016 roku). Nakłady na
B+R ogółem w województwie łódzkim stanowią jedynie 3,9% wydatków na B+R ogółem w kraju, wydają się więc

niewystarczające w stosunku do potencjału województwa – niestety jest to utrwalona tendencja: od 2012 do 2016

udział łódzkiego zmniejszył się o 1,4 p.p.

Nakłady na B+R w województwie łódzkim [mln zł] Udział nakładów na B+R w województwie łódzkim w nakładach na B+R w

kraju [%]
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Poziom realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych:
wybrane wskaźniki kontekstowe

Pod względem zgłoszonych wynalazków jak i udzielonych patentów szczyt aktywności przypadł na lata 2012-2013,

zaś spadek aktywności patentowej i wynalazczej na lata 2014-2015. Rok 2016 przyniósł znaczącą poprawę sytuacji
zarówno w liczbach bezwzględnych jak i we wzroście udziału krajowego; w 2016 liczba zgłoszonych wynalazków

wzrosła do poziomu z 2013 roku (307 zgłoszeń, 7,2% zgłoszeń w Polsce), zaś liczba udzielonych patentów była

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

Liczba zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów w województwie

łódzkim [szt.]

Udział liczby zgłoszonych wynalazków i udzielonych patentów w

województwie łódzkim do liczby zgłoszonych wynalazków i udzielonych

patentów w kraju [%]
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Rok 2016 przyniósł w województwie łódzkim korzystne zmiany w zakresie ochrony własności przemysłowej,
szczególnie dotyczące zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych oraz udzielonych patentów. Korzystnie

kształtują się trendy w zakresie dynamiki: jednostek z działalnością B+R, nakładów na B+R w sektorze

przedsiębiorstw, oraz wzrostu liczby pracujących w B+R w sektorze przedsiębiorstw, natomiast problemem nadal
są bardzo niskie nakłady na B+R w relacji do regionalnego PKB oraz szeroko pojęte szkolnictwo wyższe, które
przechodzi kryzys związany m.in. ze zmianami demograficznymi.



Stan realizacji RSI LORIS:
główne wnioski płynące z analizy wskaźników strategicznych

W przypadku wskaźników opisujących specjalizacje „zaawansowane materiały

budowlane” oraz „nowoczesny przemysł włókienniczy i mody” (w zakresie przemysłu

odzieżowego) widoczne jest ustabilizowanie wartości oraz stagnacja rozwoju branż.
Oznacza to konieczność poszukiwania w ich obrębie nisz rozwojowych, pozwalających

na wsparcie najbardziej obiecujących przedsiębiorstw.

Priorytet 1 – Specjalizacja regionalna

Spośród sześciu specjalizacji regionalnych wskaźniki

strategiczne potwierdzają najsilniejszą pozycję informatyki i
telekomunikacji, medycyny, farmacji i kosmetyków oraz w
mniejszym stopniu przetwórstwa rolno-spożywczego.

Ze względu na tajemnicę statystyczną monitoring specjalizacji „energetyka” jest praktycznie niemożliwy.Ze względu na tajemnicę statystyczną monitoring specjalizacji „energetyka” jest praktycznie niemożliwy.

Priorytet 2 – Rozwój potencjału innowacyjnego regionu

Za wzrost innowacyjności gospodarki województwa łódzkiego (wzrastające nakłady i produkcja sprzedana)

odpowiada zbliżona populacja podmiotów gospodarczych. Z jednej strony świadczy to o ich rozwoju, wzroście

efektywności i innowacyjności, jednak z drugiej strony dowodzi to braku zmian strukturalnych w gospodarce

województwa w kierunku wzrostu liczby innowacyjnych firm. Szczególnie niekorzystna jest niewielka liczba
podmiotów innowacyjnych (zarówno usługowych jak i przemysłowych), które wprowadzają nowe lub istotnie
ulepszone produkty dla rynku.



Stan realizacji RSI LORIS:
główne wnioski płynące z analizy wskaźników strategicznych

Za realizację priorytetu w największym stopniu odpowiada Departament ds.

Przedsiębiorczości, który aktywnie rozwija projekt Centrów Innowacji
Biznesowej. Obecnie funkcjonuje 7 takich centrów, które wspierają

przedsiębiorców m.in. umożliwiając dostęp do informacji, wsparcie

współpracy b2b oraz nauka-biznes oraz szkolenia.

Priorytet 3 – Zarządzanie innowacjami w regionie

W 2017 roku w ramach projektu Lodzkie4business otwarto Biuro
Wsparcia Eksportu a w I kwartale 2018 r. Hub Startupowy „Sky Hub”.
Biuro Wsparcia Eksportu to zespół konsultantów odpowiedzialny za

wspieranie procesu internacjonalizacji oraz opiekę nad inwestorami.

Zaś Sky Hub to nowoczesne biuro co-workingowe w samym centrum

Łodzi wraz z szeregiem wydarzeń, których celem będzie integracja

młodego biznesu w województwie łódzkim.



Priorytet I. 
Specjalizacja regionalna

300 2,17 mld zł 1, 11 mld zł 7,23 mln zł 3,71 mln zł

Priorytet II. 
Rozwój potencjału 

innowacyjnego regionu
164 388,8 mln zł 230,0 mln zł 2,37 mln zł 1,40 mln zł

łączna wartość 
dofinansowania 

UE

średnia 
wartość 
projektu
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dofinansowania 
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łączna 
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projektów

liczba 
projektów

Stan realizacji RSI LORIS:
projekty współfinansowane ze środków europejskich

zakończone w latach 2014-2017

Priorytet III. 
Zarządzanie innowacjami 

w regionie
222 746,3 mln zł 503,8 mln zł 3,36 mln zł 2,27 mln zł

Suma 686 3,39 mld zł 1,85 mld zł 4,82 mln zł 2,69 mln zł



Liczba projektów

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

Stan realizacji RSI LORIS:
projekty współfinansowane ze środków europejskich

zakończone w latach 2014-2017
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Liczba projektów

Stan realizacji RSI LORIS:
projekty współfinansowane ze środków europejskich

zakończone w latach 2014-2017

Wartość projektów w latach 2013-2017 zrealizowanych w ramach Priorytetu II Potencjał innowacyjny

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

Cel 2.5. Zapewnienie systemu finansowania rozwoju potencjału innowacyjnego regionu

Priorytet II. Rozwój potencjału innowacyjnego regionu
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Liczba projektów

Stan realizacji RSI LORIS:
projekty współfinansowane ze środków europejskich

zakończone w latach 2014-2017

Wartość projektów w latach 2013-2017 zrealizowanych w ramach Priorytetu III Zarządzanie

innowacjami w regionie

Priorytet III. Zarządzanie innowacjami w regionie

3.4.1. Wspieranie systemu pobudzania przedsiębiorczości

3.4.2. Stworzenie systemu brokerów technologii

3.4.3. Budowa systemu dla prowadzenia polityki klastrowej

3.4.4. Wspieranie napływu innowacyjnych inwestycji

3.4.5. Rozbudowa usług społeczeństwa informacyjnego
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Stan realizacji RSI LORIS na rok 2017:
podsumowanie liczby projektów współfinansowanych ze środków UE, 

realizowanych przez podmioty gospodarcze, wpisujących się w poszczególne 
obszary, priorytety i cele operacyjne RSI LORIS 2030

OBSZAR PROCESU ŚWIADOMOŚĆ WIEDZA KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA FINANSOWANE SUMA

PRIORYTET I

SPECJALIZACJA 

REGIONALNA

1.1 Budowa 

świadomości 

w zakresie specjalizacji 

regionalnej

1.2 Budowa potencjału 

intelektualnego 

w zakresie specjalizacji 

regionalnej

1.3 Poprawa 

komunikacji 

w obszarze 

specjalizacji 

regionalnej

1.4 Wsparcie projektów 

współpracy 

w ramach klastrów 

i obszarów specjalizacji

1.5 Zapewnienie systemu 

finansowania projektów 

mających na celu 

specjalizację regionu 126

SUMA 81 14 0

31 ogółem, 

w tym 13 we 

współpracy

Nie dotyczy

PRIORYTET II
2.1 Podnoszenie 2.4 Promocja 2.5 Zapewnienie systemu 

PRIORYTET II

ROZWÓJ 

POTENCJAŁU 

INNOWACYJNEGO 

REGIONU

2.1 Podnoszenie 

świadomości 

o korzyściach 

z innowacji

2.2 Promocja wiedzy 

o innowacyjności 

i przedsiębiorczości

2.3 Platformy 

wymiany doświadczeń 

i komunikacji

2.4 Promocja 

współpracy

i kooperacji podmiotów 

gospodarczych

2.5 Zapewnienie systemu 

finansowania rozwoju 

potencjału 

innowacyjnego regionu 68

SUMA 2 6 0

60 ogółem,

w tym 1 we 

współpracy

Nie dotyczy

PRIORYTET III

ZARZĄDZANIE 

INNOWACJAMI 

W REGIONIE

3.1 Budowa 

świadomości 

w środowisku 

wspierającym 

wdrażanie innowacji

3.2 Budowa systemu 

zarządzania 

innowacjami

3.3 Stworzenie 

systemu komunikacji 

oraz doradztwa

3.4 Budowa ram 

systemu pobudzania 

współpracy

3.5 Zapewnienie 

zintegrowanego systemu 

finansowania innowacji 

w regionie

18

SUMA 0 0 0 18 Nie dotyczy



Stan realizacji RSI LORIS na rok 2017:
podsumowanie realizacji Rocznego Planu Działań Departamentu ds. 

Przedsiębiorczości oraz działań innych jednostek organizacyjnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, wpisujących się w poszczególne 

obszary, priorytety i cele operacyjne RSI LORIS 2030

OBSZAR PROCESU ŚWIADOMOŚĆ WIEDZA KOMUNIKACJA WSPÓŁPRACA FINANSOWANE SUMA

PRIORYTET I

SPECJALIZACJA 

REGIONALNA

1.1 Budowa 

świadomości 

w zakresie specjalizacji 

regionalnej

1.2 Budowa potencjału 

intelektualnego 

w zakresie specjalizacji 

regionalnej

1.3 Poprawa 

komunikacji 

w obszarze 

specjalizacji 

regionalnej

1.4 Wsparcie projektów 

współpracy 

w ramach klastrów 

i obszarów specjalizacji

1.5 Zapewnienie systemu 

finansowania projektów 

mających na celu 

specjalizację regionu

12

SUMA 8 1 0 3 Nie dotyczy

PRIORYTET IIPRIORYTET II

ROZWÓJ 

POTENCJAŁU 

INNOWACYJNEGO 

REGIONU

2.1 Podnoszenie 

świadomości 

o korzyściach 

z innowacji

2.2 Promocja wiedzy 

o innowacyjności 

i przedsiębiorczości

2.3 Platformy 

wymiany doświadczeń 

i komunikacji

2.4 Promocja 

współpracy

i kooperacji podmiotów 

gospodarczych

2.5 Zapewnienie systemu 

finansowania rozwoju 

potencjału 

innowacyjnego regionu

42

SUMA 13 19 3 7 Nie dotyczy

PRIORYTET III

ZARZĄDZANIE 

INNOWACJAMI 

W REGIONIE

3.1 Budowa 

świadomości 

w środowisku 

wspierającym 

wdrażanie innowacji

3.2 Budowa systemu 

zarządzania 

innowacjami

3.3 Stworzenie 

systemu komunikacji 

oraz doradztwa

3.4 Budowa ram 

systemu pobudzania 

współpracy

3.5 Zapewnienie 

zintegrowanego systemu 

finansowania innowacji 

w regionie

20

SUMA 8 3 1 7 1



Stan realizacji RSI LORIS:
główne wnioski płynące z analizy wskaźników operacyjnych

Dotychczasowe działania w ramach priorytetu 1 koncentrowały się na budowaniu

świadomości, podnoszeniu stanu wiedzy i pobudzaniu współpracy. W porównaniu z

pozostałymi obszarami zanotowano niewielką liczbą projektów w zakresie wzajemnej

komunikacji wewnątrz systemu pobudzania innowacyjności w regionie, należy jednak mieć
na uwadze kompleksowy i unikalny w skali kraju projekt realizowany przez Departament

ds. Przedsiębiorczości – Lodzkie4business, którego celem jest m.in. budowa systemu

komunikacji z biznesem. Bardzo wysoki poziom wykonania osiągnął wskaźnik dotyczący

organizacji spotkań szkoleniowo-brokerskich.

Poziom realizacji wskaźników odnoszących się do priorytetu II wydaje się być

niewystarczający, jednak (dotyczy to szczególnie wydarzeń informacyjnych iniewystarczający, jednak (dotyczy to szczególnie wydarzeń informacyjnych i

szkoleniowych) jest to spowodowane mało realistycznym szacunkiem wartości
docelowych w RSI LORIS 2030, oraz nieprecyzyjnością samych wskaźników.

W kwestii postępu wartości wskaźników operacyjnych monitorujących realizację założeń

Priorytetu 3, można mówić o stabilizacji. Do już uruchomionych siedmiu Centrów

Innowacji Biznesowej świadczących usługi doradcze dla MSP doszły nowopowstałe
„Biuro Wsparcia Eksportu” oraz „Hub Startupowy”.



Podsumowanie – wybrane wnioski
Na podstawie analizy wskaźników strategicznych i ilości realizowanych

projektów można stwierdzić, że spośród wszystkich specjalizacji

regionalnych województwa łódzkiego największą aktywnością

charakteryzuje się medycyna i farmacja oraz informatyka, w dalszej

kolejności przetwórstwo rolno spożywcze.

Od 2013 do końca 2017 roku łączna wartość projektów realizujących zapisy RSI LORIS

przekroczyła 3,3 mld zł. Ponad 43% wszystkich projektów na ponad 65% ogólnej
wartości dotyczyło specjalizacji regionalnych. Najważniejszym źródłem finansowania

działań służących realizacji RSI LORIS 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 dotyczy
kosztownych, tzw. „twardych” projektów w infrastrukturę badawczą i badania
naukowe. Jednocześnie największa liczba projektów dotyczyła umożliwienia lokalnymnaukowe. 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.

Spośród wszystkich celów operacyjnych RSI LORIS najwięcej działań zrealizowano
dotychczas w ramach budowy świadomości oraz wiedzy w środowisku wspierającym
wdrażanie innowacji. Jednocześnie zwraca uwagę że przy stosunkowo niewielkiej
liczbie projektów z zakresu budowania komunikacji, aktywność Samorządu

Województwa jest w tym zakresie wysoka.


