


OD

POROZUMIENIA 

WOJEWÓDZTW

DO 

STRATEGII ROZWOJU 

POLSKI CENTRALNEJ 

2020

z perspektywą 2030



1
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MPC w ramach  statystyki  publicznej NUTS – Region Centralny 

 17,2%  powierzchni kraju

 20,3% ludności  Polski

 64,0%  mieszkańcy  ośrodków miejskich

 NAUKA, BADANIA I ROZWÓJ

 SEKTOR KREATYWNY

 MEDYCYNA I FARMACJA

 ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

 TRANSPORT I LOGISTYKA

UNIKATOWE POTENCJAŁY ROZWOJOWE TKWIĄCE W MAKROREGIONIE, SKONCENTROWANE 

NA OBSZARACH PREZENTUJĄCYCH WYSOKI POZIOM ROZWOJU W OBU WOJEWÓDZTWACH 

KLUCZEM DO WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI
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NAUKA, BADANIA I ROZWÓJ

Źródło: BPPWŁ na podstawie danych GUS Źródło: BPPWŁ na podstawie danych GUS

Źródło: MBPR na podstawie danych GUS

Liczba jednostek naukowych prowadzących działalność 

B+R w dziedzinie biotechnologii wg regionów NTS 1

Źródło: BPPWŁ na podstawie danych GUS
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SEKTOR KREATYWNY

Źródło: BPPWŁ na podstawie bazy REGON, GUS, Raportu końcowego badania „Analiza 

potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza – wskazanie 5 najważniejszych 

sektorów/branż w aspekcie budowania powiązań klastrowych” Źródło: BPPWŁ na podstawie danych GUS

Źródło: BPPWŁ na podstawie bazy REGON, GUS, Raportu końcowego badania „Analiza 

potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza – wskazanie 5 najważniejszych 

sektorów/branż w aspekcie budowania powiązań klastrowych” Źródło: BPPWŁ na podstawie Raportu GUS „Kultura w 2012 r.”
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MEDYCYNA I FARMACJA

Źródło: BPPWŁ na podstawie danych GUS

Źródło: BPPWŁ na podstawie portalu internetowego 

„Medycyna Praktyczna”

Źródło: Opracowanie własne BPPWŁ
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ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

Źródło: BPPWŁ na podstawie GUGiK

Źródło: BPPWŁ na podstawie danych GUS

Źródło: BPPWŁ na podstawie danych GUS

Źródło: BPPWŁ na podstawie danych GUS
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TRANSPORT I LOGISTYKA

Źródło: BPPWŁ na podstawie Rozporządzenia  PE i Rady (UE) nr 1316/2013

Źródło: BPPWŁ na podstawie Rozporządzenia  PE i Rady (UE) nr 1316/2013 Źródło: BPPWŁ na podstawie Rozporządzenia  PE i Rady (UE) nr 1316/2013

Źródło: Komornicki T. i in., „Wpływ budowy autostrad i dróg 

ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski”



WIZJA 

ROZWOJU
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WIZJA  ROZWOJU:

MAKROREGION POLSKI CENTRALNEJ 

AWANGARDĄ  EUROPY  XXI  WIEKU

Makroregion centralny:

 obszarem spójnym gospodarczo, społecznie i przestrzennie

 znaczącym biegunem wzrostu oddziałującym na cały obszar Europy

Środkowo-Wschodniej

Czynniki stymulujące rozwój:

 nowoczesna infrastruktura oraz zrównoważony transport

 infrastruktura i mechanizmy wspierające innowacyjność

 współpraca władz publicznych na poziomie regionalnym

i lokalnym

 rozwój metropolitalnego obszaru bipolarnego Warszawa-Łódź



CEL GŁÓWNY,

CELE SZCZEGÓŁOWE 

I KIERUNKI 

INTERWENCJI
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Cele szczegółowe

Zintegrowana 

przestrzeń

wiedzy

i innowacji

Multimodalny 

węzeł

transportowy

o znaczeniu

między -

narodowym

Przestrzeń 

przyjazna 

twórcom i 

projektantom

Innowacyjna

sieć 

medyczno-

farmaceutyczna

Międzynarodowe  

centrum 

żywności

prozdrowotnej

Kierunki interwencji

REINDUSTRIALIZACJA

UMIĘDZYNARODOWIENIE

KREATYWNOŚĆ

I INNOWACYJNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

I INTEGRACJA

Cel główny

Wzrost  znaczenia Polski Centralnej w skali 

międzynarodowej jako przestrzeni  przyjaznej 

generowaniu oraz transferowi wiedzy i innowacji
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Główne założenia

 Wspólne działania władz publicznych na poziomie krajowym i regionalnym    

z wykorzystaniem unikatowych i uzupełniających się potencjałów obu 

województw

 Udział partnerów społecznych i gospodarczych we wdrażaniu działań 

rozwojowych 

Projekty  ponadregionalne:

 Ponadregionalne partnerstwo - projekt jest realizowany w partnerstwie

z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa objętych daną

strategią ponadregionalną

 Ponadregionalna komplementarność - projekt jest komplementarny

z innym projektem, realizowanym na terenie innego województwa objętego

strategią ponadregionalną, razem stanowiąc element większego

przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej

 Ponadregionalny zasięg - projekt realizowany jest na terenie więcej niż

jednego województwa objętego daną strategią ponadregionalną

SYSTEM REALIZACJI STRATEGII 
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 Wspieranie współpracy szkół wyższych w zakresie oferty 

edukacyjnej oraz zwiększanie  udziału prac badawczych 

i wdrożeniowych w wyższych uczelniach w oparciu 

o unowocześnioną infrastrukturę naukowo-badawczą 

i wdrożeniową

 Wspieranie współpracy sektora B+R z instytucjami  

otoczenia biznesu oraz z przedsiębiorcami, 

w szczególności  specjalizującymi się w przemyśle 

medycznym, farmaceutycznym, biotechnologii 

oraz przemyśle wykorzystującym nanotechnologie

 Stymulowanie kształcenia kadr dla rozwoju wskazanych 

pól współpracy

 Wykreowanie międzynarodowej marki uczelni wyższych 

i instytucji B+R oraz wspieranie współpracy 

z zagranicznymi szkołami wyższymi i instytucjami B+R

I . ZINTEGROWANA  PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI



12

 Projekt  „Opracowanie receptur i  technologii  wytwarzania nowych  odmian uniepalnionych

poliolefinowych materiałów porowanych” realizowany w ramach Programu INNOTECH III przez Centrum 

Badań Molekularnych i  Makromolekularnych PAN w Łodzi w konsorcjum z Instytutem Ciężkiej Syntezy 

Organicznej „Blachownia”, Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie i Thermaflex Sp. z o.o. -

Technologia wytwarzania laktydów z kwasu mlekowego”(grant NCBR)

 Projekt „Technologia wytwarzania laktydów z kwasu mlekowego” realizowany przez Centrum Badań 

Molekularnych i  Makromolekularnych PAN w Łodzi , Politechnikę Warszawską, Instytut Bipolimerów i 

Włókien Chemicznych ”(grant NCBR)

 Działalność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. , która jest m. in. członkiem  założycielem 

Klastra ICT Polska Centralna – platformy współpracy branży informatycznej  i  telekomunikacyjnej. Rolę 

koordynatora pełni Politechnika Łódzka

 Porozumienia UT3  dotyczące  współpracy 3 uczelni: Politechniki Łódzkiej, Wojskowej Akademii 

Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej  w celu konsolidacji potencjału innowacyjnego, badawczego i 

edukacyjnego. Uruchomienie w ramach porozumienia interdyscyplinarnego kierunku  

międzyuczelnianego „Biogospodarka”

 Projekt „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej” realizowany we 

współpracy Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

oraz Instytutem Chemii i Techniki  Jądrowej

 Współpraca Politechniki Łódzkiej -Instytut Maszyn Przepływowych z firmą AIRBUS  HELICOPTERS -

utworzenie w Łodzi biura konstrukcyjnego

Projekty przyczyniające się do osiągania Celu I
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 Projekt „Small Wind Turbine Optimized for Wind Low Speed Conditions” realizowany przez Politechnikę 

Łódzką  i  Wojskową Akademię Techniczną przy współpracy z Agder University w Norwegii

 Projekt „GRAPH-PRINT” realizowany ze środków NCBR przez Uniwersytet Łódzki w konsorcjum z 

Politechniką Łódzką, Instytutem Technologii  Materiałów Elektronicznych w Warszawie oraz  firmą 

Qwerty z Łodzi

 Realizacja przez Łódzki  Park  Naukowo-Technologiczny we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim             

i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji  projektu „Opracowanie na potrzeby wymiaru  

sprawiedliwości wzorców nowych substancji  psychoaktywnych oraz szybkich  testów do  ich  

wykrywania”

 Cykliczna organizacja  przez Urząd Marszałkowski  WŁ - Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii i  

Europejskiego  Forum  Gospodarczego

 Polska Platforma Technologiczna  Biogospodarki

 Centrum Naukowo-Przemysłowe (BIO) Polimery–Materiały-Technologie dla Gospodarki „POLINTEGRA”

Projekty przyczyniające się do osiągania Celu I
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 Opracowanie i prowadzenie przez administrację  samorządową 

spójnej polityki kulturalnej i turystycznej obejmującej m.in. 

Instytucjonalne wsparcie ułatwiające  rozpoczynanie działania 

twórcom i  projektantom, udostępnianie im przestrzeni 

w obszarach rewitalizowanych

 Wspieranie współpracy  środowisk twórców kultury

i projektantów z przedsiębiorcami, w tym wsparcie wdrażania 

nowoczesnych technologii i materiałów przyjaznych 

środowisku i zdrowiu

 Tworzenie zachęt dla wsparcia rozwoju przemysłu filmowego 

i audiowizualnego oraz wzornictwa przemysłowego a także 

wykreowanie ich międzynarodowych marek 

 Wspieranie wspólnych projektów i wydarzeń artystycznych 

o znaczeniu krajowym i międzynarodowym

 Wspieranie rozwoju szkolnictwa artystycznego, współpracy 

szkół oraz rozwoju kreatywności dzieci i młodzieży

II. PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM
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 Realizacja Europejskich dni Dziedzictwa przez Muzeum Archeologiczne  i Etnograficzne w Łodzi               

w porozumieniu z Narodowym Instytutem  Dziedzictwa  w Warszawie i Łódzkim Domem Kultury  

 Działania rewitalizacyjne i adaptacyjne dawnej szkoły przy ul. Księży Młyn prowadzone przez Akademię 

Sztuk Pięknych w Łodzi na rzecz Akademickiego Centrum Designu.  Akademickie Centrum  Designu to 

platforma współpracy łącząca potencjał naukowy, dydaktyczny i aparaturowy  8 polskich uczelni 

artystycznych w  Łodzi, Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie  -

 Organizacja przez Państwową Wyższą Szkołę FTv i T w Łodzi  cyklicznego festiwalu „Łodzią  po  Wiśle”, 

który ma miejsce w Warszawie. Odbywa się tu prezentacja najnowszych  dokonań  studentów uczelni 

(pokazy etiud fabularnych,  dokumentalnych,  operatorskich i  animacji)

 Organizacja przez Państwową Wyższą Szkołę FTv i T w Łodzi międzynarodowego wydarzenia w branży  

audiowizualnej FILMTERACTIVE  (odbywa się w formule 3 w 1, tj.  konferencja biznesowa, targi 

audiowizualne, festiwal)

 Projekt artystyczny  realizowany przez Filharmonię Łódzką wraz z warszawską fundacją Synapsis„ 

Niebieski  Dzień w Filharmonii Łódzkiej”(aktywizuje osoby  z autyzmem do uczestnictwa w życiu  

muzycznym), projekt warsztatowy „Ucho,  Echo,  Aha” przy  udziale fundacji  Orange polegający  na 

rejestrowaniu  dźwięków otaczającego  świata

 Realizacja przez Miasto Łódź projektu  związanego z powstaniem Centrum  Nauki i  Techniki EC1 Łódź     

w zrewitalizowanej  elektrowni z początku XX w. 

Projekty przyczyniające się do osiągania Celu II



15

 Wspieranie rozwoju wysokospecjalistycznych usług 

medycznych oraz utworzenie zintegrowanego systemu 

informacji medycznej

 Wspieranie konsorcjów prowadzących badania z zakresu 

bio- i nanotechnologii

 Wsparcie rozwoju bazy produkcyjnej w obszarze 

nanomedycyny, farmacji  i biotechnologii, sprzętu 

medycznego i pomiarowego, technik laserowych  

oraz wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii 

w produkcji leków

 Wykreowanie międzynarodowej marki produktów 

medyczno-farmaceutycznych

III. INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO - FARMACEUTYCZNA
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 Projekt „Zintegrowany system informatyczny  wspomagający  badania nad nowotworami pochodzenia 

środowiskowego SYSCANCER” realizowany przez Instytut Medycyny Pracy

 Projekt „Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie 

zdrowia pracujących”  realizowany przez Instytut Medycyny Pracy

 Projekty dotyczące chorób neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem stwardnienia 

rozsianego u  dzieci  realizowane przez  Centrum Zdrowia Matki Polki w ramach  Konsorcjum z 

Instytutem  Pomnikiem CZD w Warszawie, 

 Aplikacja do  NCBR  w ramach Programu „Profilaktyka i  leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED 

wniosku pt. „Ocena wpływu Ca-AKG na podniesienie wydolności  fizycznej i  psychicznej oraz poprawa 

elastyczności naczyń krwionośnych u  kobiet  w wieku 50-60 lat z uwzględnieniem  

przeciwmiażdżycowego działania substancji”  przez Centrum Zdrowia Matki Polki z partnerami 

naukowymi:  Instytutem  Biochemii i  Biofizyki PAN,  Instytutem Medycyny Pracy i  Uniwersytetem  

Medycznym w Łodzi. 

Projekty przyczyniające się do osiągania Celu III
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 Wspieranie rozwoju sieci współpracy producentów 

rolnych z sektorem B+R

 Opracowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii 

w rolnictwie  i przetwórstwie rolno-spożywczym

 Międzynarodowa promocja i wsparcie eksportu 

produktów  rolnych  i artykułów spożywczych

 Wykreowanie marki żywności prozdrowotnej 

IV. MIĘDZYNARODOWE  CENTRUM  ŻYWNOŚCI  PROZDROWOTNEJ
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 Powołanie w 2015 r. Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym przez

Instytut Ogrodnictwa wraz z Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw. Do forum

przystąpiło kilka Instytutów naukowych, uczelni, firmy z branży ogrodniczej, grupy producentów,

przetwórcy

 Realizacja przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach wielu projektów z dziedziny nauk ogrodniczych

we współpracy z jednostkami naukowymi i podmiotami z woj. mazowieckiego. Jest koordynatorem

projektu międzynarodowego „Integrowana Ochrona Roślin w Europie” oraz „Zoptymalizowane produkty

spożywcze dla populacji osób starszych”

 Projekt „Izotopowa autentykacja jakości surowców spirytusowych” realizowany przez Politechnikę

Łódzką we współpracy z Polmosem Żyrardów i Corpo Łódź

 Projekty z obszaru zdrowia realizowane przez Centrum Zdrowia Matki Polki: „Zastosowanie innowacyjnej

żywności funkcjonalnej z implementacją alfa-ketoglutaranu w prewencji starzenia się i utrzymania

dobrostanu ludzi starszych” w ramach Programu „Biostrateg”. Projekt wspólny z Instytutem Biochemii

i Biofizyki PAN, Instytutem Medycyny Wsi, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach,

Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i kilkoma rynkowymi przedsiębiorstwami

 Kreowanie marki ŁÓDZKIE poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu na Międzynarodowych

Targach Łódzkich „Targi Natura Food”

 Polska Platforma Technologiczna Żywności

Projekty przyczyniające się do osiągania Celu IV
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 Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu  

międzynarodowym, krajowym i międzyregionalnym

 Rozwój terminali intermodalnych oraz nowoczesnych 

centrów logistycznych, wspieranie integracji usług 

logistycznych, w tym opartych o międzynarodową 

współpracę oraz ich promocja

 Poprawa jakości oferty przewozów pasażerskich, 

w tym integracja taryfowa i rozkładowa

 Wspieranie rozwoju terenów inwestycyjnych związanych  

z multimodalnym węzłem transportowym

V. MULTIMODALNY WĘZEŁ TRANSPORTOWY O ZNACZENIU 

MIĘDZYNARODOWYM
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 Zainicjowanie powołania Klastra „LODZistics - Logistyczna Sieć Biznesowa Polski  Centralnej (grudzień 

2015r.) . Główne cele: stymulowanie innowacyjności  branży,  w tym  transferu  technologii,  wspólne 

projekty,  zastosowanie nowoczesnych  rozwiązań transportowych - przewozy  intermodalne,  system 

RFS  w transporcie lotniczym,  eco-driving

 Projekt „ Budowa systemu ŁKA”. W marcu 2016 r. uruchomiono połączenia weekendowe ŁKA na trasie 

Łódź- Warszawa.  ŁKA jest  członkiem  Konsorcjum  Transportu  Szynowego dla realizacji  wieloletniego  

programu 2013-2021 „Koleją w XXI wiek”

 Centrum  Transportu  Szynowego CETRANS  utworzone przez Politechnikę Łódzką  w celu  prowadzenia 

prac naukowo-badawczych i  wdrożeniowych  nad Inteligentnymi  Systemami  Transportu oraz integracja 

transportu szynowego.

 Budowa węzła multimodalnego przy  Dworcu  Łódź  Fabryczna

Projekty przyczyniające się do osiągania Celu V
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DZIAŁANIA  WSPIERAJĄCE  ROZWÓJ  MAKROREGIOMU 

POLSKI CENTRALNEJ 

Współpraca Instytucjonalna

 Spotkanie poprzedzające proces uchwalenia Strategii Rozwoju – w dniu 14 kwietnia 

2015r. w Woli Chojnacie.  Uczestnicy: Samorządy województw mazowieckiego i  

łódzkiego, eksperci,  członkowie zespołów konsultacyjnych, przedstawiciele 

Ministerstwa Infrastruktury  i  Rozwoju. Dyskutowano m.in.  propozycje działań które 

powinny  ułatwić wsparcie przy wyborze i  realizacji  projektów,  utworzenie systemu  

konsultowania projektów,  utworzenie grup  roboczych  dla poszczególnych  

potencjałów,  organizacji  cyklu  spotkań,  itp.

 Spotkanie planowane - w dniu 14 kwietnia 2016 r. Uczestnicy: Samorządy  

województw, Grupa Sterująca MPC. Problematyka spotkania dotyczyć będzie mapy  

drogowej  dla realizacji celu I „Zintegrowana przestrzeń wiedzy  i innowacji”, 

prezentacji  założeń utworzenia Bioregionu,  projektu  pilotażowego  Smart Cities oraz 

współpracy MBPR i  BPPWŁ  z Ministerstwem  Rozwoju odnośnie monitorowania 

SRPC i  finansowania ROT.  
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DZIAŁANIA  WSPIERAJĄCE  ROZWÓJ  MAKROREGIOMU 

POLSKI CENTRALNEJ 

 Realizacja projektów  samorządów województw łódzkiego i mazowieckiego–

w okresie 2013-2015 w ramach  POKL Samorząd WŁ  realizował projekt „Wdrożenie 

systemu  monitorowania polityk  publicznych w woj. łódzkim” zaś Samorząd WM 

projekt „Wzmocnienie potencjału MOT”, których realizatorami były Regionalne 

Obserwatoria Terytorialne obu województw. Efektem współpracy regionalnych 

obserwatoriów było wspólne badanie „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych 

obszarów metropolitalnych Łodzi  i  Warszawy”

 Uniwersytet Łódzki – w 2013r. przystąpił do  realizacji projektu POKL „Systemowe 

wsparcie procesów zarządzania w jst”, którego efektem było opracowanie projektu 

Zintegrowanej Strategii Warszawsko-Łódzkiego Obszaru  Funkcjonalnego do  roku  

2030. Projekt jest  ekspercką propozycją kompleksowego podejścia do zagadnień 

rozwoju  obszaru  funkcjonalnego  określonego na podstawie związków społeczno-

gospodarczych  pomiędzy aglomeracjami Łodzi i Warszawy. 

Kluczową rolę w realizacji  tej  strategii będą odgrywały projekty zintegrowane,  

bazujące na  współpracy  i  partnerstwie między różnymi  interesariuszami   
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Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do 

roku 2030

 CEL  GŁÓWNY STRATEGII – WSPIERANIE  KAPITAŁU  TERYTORIALNEGO

 Kapitał terytorialny ma charakter dynamicznego  w czasie i  przestrzeni „złożonego 

dobra klubowego” dostępnego dla użytkowników  działających  w  ramach  obszaru  

funkcjonalnego”(definicja prof. dr hab.T.  Markowski)

 Koncepcja rozwoju bipolarnego obszaru  funkcjonalnego zasadza się na wzmacnianiu 

kapitału terytorialnego
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Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do 

roku 2030.

 Koncepcja rozwoju  WŁOF wsparta jest  na 3 filarach: 

I - Relacje gospodarcze, 

II – Relacje społeczne,  

III - Zagospodarowanie przestrzenne i  środowisko. 

Działania równoległe będą skierowane na kształtowanie spójnego zagospodarowania 

przestrzeni oraz na działania miękkie związane z budowaniem  relacji w sferze 

społecznej  i  gospodarczej

 Strategia WŁOF przewiduje pobudzanie rozwoju obszaru  funkcjonalnego 

Warszawsko-Łódzkiego za sprawą Zintegrowanych Projektów Systemowych w ramach  

trzech  filarów

 Zintegrowana Strategia WŁOF jest  komplementarna względem  SRPC – która 

koncentruje działania na wspólnych  atutach i  przewagach a SRWŁOF - zakreśla 

rozwój sektora gospodarczego  bazującego  na kapitale ludzkim i  społecznym.
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Filary Cele strategiczne Cele operacyjne

I. Filar: Relacje gospodarcze Cel strategiczny: 1. Wzmocnienie 
powiązao w sferze gospodarczej 
WŁOF

1.1. Wzmocnienie relacji między 
przedsiębiorcami

1.2. Wzmocnienie powiązao między nauką i 
gospodarką

1.3. Integracja i umiędzynarodowienie potencjału 
akademickiego i naukowo-badawczego

1.4. Podniesienie atrakcyjności rynku pracy

II. Filar: Relacje społeczne Cel strategiczny: 2. Wzmacnianie 
kapitału społecznego WŁOF

2.1. Kształtowanie kultury współpracy, 
kreatywności i tolerancji

2.2. Pobudzanie praktyk współdziałania 
(governance) – współpraca samorządów 
terytorialnych, przedsiębiorstw i organizacji 
pozarządowych

2.3. Promocja instytucji społeczeostwa 
obywatelskiego

III. Filar: Zagospodarowanie 
przestrzenne, środowisko

Cel strategiczny: 3. Podniesienie 
atrakcyjności środowiska 
antropogenicznego WŁOF

3.1. Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa 
ładu przestrzennego

3.2. Ochrona i kształtowanie powiązao 
przyrodniczo-krajobrazowych

3.3. Poprawa dostępności transportowej
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Tytuł  Zintegrowanego Projektu Systemowego Podprojekty Systemowe

1. ELASTYCZNY I  MOBILNY RYNEK PRACY I. Centrum  Rozwoju Kompetencji
II. Zintegrowany system transportu pasażerskiego
III. Koncentracja procesów urbanizacji wokół 

węzłów transportowych

2. ZDROWY I  AKTYWNY SENIOR I. Sieciowy Uniwersytet  III Wieku
II. Programy  profilaktyki  zdrowotnej
III. Pasmowe Produkty Uzdrowiskowo-Turystyczne

3. PRZYRODA I  KULTURA DLA ROZWOJU WŁOF I. Szlak  Dziedzictwa Przemysłowego WŁOF
II. Tradycje ludowe i  historyczne dla przyszłości 

WŁOF
III. Przyroda bazą dla wypoczynku i edukacji
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