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Podmiotem odpowiedzialnym za określanie i osiąganie celów strategii jest samorząd województwa. Pełni on 

rolę głównego koordynatora i organizatora procesu realizacji strategii. W procesie tym występuje jako podmiot 

odpowiedzialny za inicjowanie i finansowanie określonych przedsięwzięd a często jako inwestor bezpośrednio 

realizujący inwestycje celu publicznego. Jednak wiele celów i kierunków działao pozostaje poza możliwościami 

bezpośredniego oddziaływania władz województwa. W tym przypadku rolą samorządu będzie  koordynowanie, 

inspirowanie i motywowanie do pewnych działao oraz propagowanie określonych postaw i zachowao ze strony 

różnych podmiotów oraz organizacji gospodarczych i społecznych na rzecz realizacji celów zapisanych 

w „Strategii…”. W  proces realizacji strategii włączone będzie również szerokie grono innych podmiotów 

publicznych: jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego, samorządy terytorialne innych 

województw, administracja rządowa, sektor gospodarczy i instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze 

i zawodowe, organizacje pozarządowe i mieszkaocy regionu, jednostki sektora edukacji i naukowo-badawczego, 

organizacje międzynarodowe i regiony innych paostw. Relacje i współpraca pomiędzy tymi podmiotami opierad się 

będą na zasadzie partnerstwa.  

Warunkiem koniecznym dla skutecznej realizacji „Strategii…” jest sprawne zarządzanie w sektorze publicznym. 

Główne wyzwania na poziomie kraju, jak i regionu to: kształtowanie partnerskich relacji między organami paostwa 

a obywatelem, brak skutecznych mechanizmów planowania strategicznego, prostych procedur przy świadczeniu 

usług publicznych, efektywnego planowania i sprawnego zarządzania zasobami oraz powszechnego 

wykorzystywania najnowszych technologii informacji i komunikacji. Sprawne zarządzanie w lokalnej administracji 

staje się ważnym źródłem uzyskiwania trwałych przewag konkurencyjnych regionu w odniesieniu do kraju 

i zagranicy, pozwala bowiem na lepszą koordynację realizowanych projektów, uzyskiwanie synergicznych efektów 

rozwojowych oraz racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Zapewnienie poprawy sprawności zarządzania 

nastąpi w wyniku: 

 zmiany podejścia do procesu programowania strategicznego z sektorowego na zintegrowane i wzmocnienie 

powiązao między strategiami, programami i planami społeczno-gospodarczymi a przestrzennymi,  

 poprawy zdolności do współpracy między partnerami reprezentującymi różne instytucje publiczne, podmioty 

prywatne czy organizacje trzeciego sektora,  

 lepszego wykorzystania analiz, opracowao naukowych i ekspertyz w procesach decyzyjnych oraz podczas 

przygotowywania dokumentów strategicznych,  

 poprawy umiejętności opracowywania dokumentów strategicznych i ciągłości prac programowych,  

 wzrostu zdolności jednostek administracji do koordynowania oraz monitorowania wdrażanych działao a także 

oceny stopnia realizacji wyznaczonych celów strategicznych, 

 powiązania planowania budżetowego z celami strategicznymi polityki rozwoju wraz z przejściem 

na konstruowanie budżetów zadaniowych, 

 wprowadzanie systemów pomiaru jakości usług publicznych. 

Polityka samorządu województwa na rzecz poprawy funkcjonowania sfery decyzyjnej i relacji partnerskich 

będzie zorientowana  na: 

 kształtowanie zdolności do współpracy w różnych formach organizacyjnych: partnerstwa publiczno-

prywatnego, publiczno-publicznego oraz publiczno-społecznego odbywające się m. in. poprzez edukację 
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w zakresie umiejętności współpracy partnerskiej i prowadzenia negocjacji, promocję „dobrych praktyk”, 

stymulowanie działao, projektów, przedsięwzięd realizowanych przez kilka podmiotów, wspieranie porozumieo 

oraz związków jednostek samorządu terytorialnego;  

 rozwój umiejętności wieloszczeblowego zarządzania  (Multi-levelgovernance) przez struktury administracji 

publicznej przez finansowe wsparcie dla rozwoju wiedzy i umiejętności  kadry administracyjnej, jak również 

wspólne przygotowywanie programów i projektów międzygminnych; dotyczy to pól współpracy zarówno 

wewnątrzregionalnych, jak w wymiarze ponadregionalnym z województwami sąsiednimi; 

 kształtowanie zdolności do zarządzania i planowania zintegrowanego w szczególności poprzez wsparcie 

programów szkoleniowych dla administracji publicznej, upowszechnienie wiedzy z zakresu metod nowego 

zarządzania publicznego i certyfikowanych systemów zarządzania (np. ISO, EMAS), wspólne przygotowywanie 

zintegrowanych międzygminnych programów rozwoju i projektów w obszarach funkcjona lnych, propagowanie 

„dobrych praktyk”, wsparcie i promocję opracowao służących podniesieniu umiejętności zarządzania w sferze 

publicznej. 

Zakłada się także powstanie systemu wsparcia eksperckiego (m.in. w zakresie opracowywania budżetów, 

prognozowania sytuacji finansowej oraz planowania inwestycji, tworzenia zintegrowanych strategii rozwoju dla 

obszarów funkcjonalnych), w szczególności poprzez: tworzenie baz danych ekspertów z różnych dziedzin 

na poziomie regionu, tworzenie baz danych firm i organizacji eksperckich, promowanie współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego ze środowiskiem ekspertów. 

Istotnym elementem realizacji „Strategii…” a jednocześnie wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego 

jest marketing i promocja regionu. Promocja marki „Łódzkie” pozwoli na kreowanie walorów i potencjałów 

rozwojowych województwa łódzkiego, wpłynie na kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu w kraju oraz 

zwiększy jego rozpoznawalnośd na arenie międzynarodowej. Budowa międzygminnych strategii marketingowych  

oraz promocja międzygminnych marek i produktów przyczyni się do wzrostu spójności terytorialnej regionu 

łódzkiego. 

Przestrzenią dla dyskusji i wymiany doświadczeo w zakresie rozwoju regionalnego na poziomie krajowym jest 

Krajowe Forum Terytorialne. Analogicznie na poziomie regionalnym utworzone zostanie Regionalne Forum 

Terytorialne jako platforma wymiany wiedzy i doświadczeo między aktorami polityki rozwoju z terenu 

województwa. 

 
Rys. 137. Podmioty uczestniczące w procesie realizacji strategii - schemat 
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Niezwykle istotnym elementem realizacji strategii jest współpraca ponadregionalna, zarówno w wymiarze 

krajowym, jak i międzynarodowym. Współpraca regionu łódzkiego z regionami w Polsce oraz regionami 

partnerskimi w Europie będzie kształtowana przede wszystkim w oparciu o sieciowe struktury gospodarcze 

obejmujące innowacyjne działy gospodarki, wyposażenie instytucjonalne i społeczne regionu oraz infrastrukturę 

komunikacyjną. Przyczyni się do wzmocnienia zasobów endogenicznych regionu łódzkiego oraz będzie ważnym 

czynnikiem przekształcania województwa w region oparty na wiedzy.  Współpraca ponadregionalna województwa 

łódzkiego jest elementem dwóch wymiarów strategicznej polityki rozwoju: polityki horyzontalnej odnoszącej się 

do całego regionu oraz polityki terytorialno-funkcjonalnej w ramach polityki rozwoju wskazanych obszarów. W celu 

koordynacji działao „Strategia…” zakłada powołanie zespołów ds. współpracy ponadregionalnej. „Strategia…” 

wskazuje następujące strategiczne pola współpracy w skali kraju: 

 Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii Włókienniczych, bazujący na współpracy 

przedsiębiorstw produkujących inteligentne tkaniny oraz jednostek badawczo-rozwojowych i projektowych 

z dziedziny włókiennictwa i tkanin w województwie  łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, 

mazowieckim i śląskim. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia powiązao funkcjonalnych w ramach  

kształtowania układu bipolarnego Łódź – Warszawa. 

 Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii, jako platforma współpracy między instytucjami 

naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami na obszarze województwa łódzkiego i mazowieckiego 

w celu tworzenia i wdrażania innowacji sprzyjających rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja 

projektu przyczyni się do wzmocnienia powiązao funkcjonalnych w ramach  kształtowania układu bipolarnego 

Łódź – Warszawa. 

 Klaster Farmaceutyczno-Medyczny, w ramach którego nastąpi rozwój współpracy szczególnie między 

instytucjami naukowo-badawczymi z dziedziny farmacji, medycyny i biotechnologii, producentami lekarstw 

i sprzętu medycznego, wyspecjalizowanymi placówkami lecznictwa szpitalnego, placówkami naukowo-

leczniczymi a także wyższymi uczelniami medycznymi. w województwach: łódzkim, śląskim, dolnośląskim, 

wielkopolskim i mazowieckim. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia powiązao funkcjonalnych 

w ramach  kształtowania układu bipolarnego Łódź – Warszawa. 

 Klaster Multimedialny, jako forum współpracy między jednostkami z branży medialnej, filmowej i telewizyjnej 

oraz przetwarzania informacji, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w województwie 

łódzkim, mazowieckim, śląskim i małopolskim. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia powiązao 

funkcjonalnych w ramach  kształtowania układu bipolarnego Łódź – Warszawa. 

 Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny, jako pole współpracy między producentami owoców 

i warzyw, przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno-spożywczego oraz instytucjami naukowo-badawczymi 

w regionie łódzkim i województwie mazowieckim. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia 

ponadregionalnych powiązao funkcjonalnych Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa. 

 Łódzko-Świętokrzyska Platforma Zaawansowanych Materiałów Budowlanych, bazująca na powiązaniach 

między producentami płytek ceramicznych, cementu, płyt kartonowo-gipsowych i chemii budowlanej 

a kopalniami surowców w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Realizacja projektu przyczyni się 

do wzmocnienia ponadregionalnych powiązao funkcjonalnych Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno – 

Tomaszów Mazowiecki.  

 Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu z siedzibą w Skierniewicach, bazujący na współpracy między 

przedsiębiorcami zajmującymi się gospodarką odpadami a firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami 

badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu; obejmuje swym zasięgiem województwa: łódzkie, 

B. PONADREGIONALNY  WYMIAR  
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lubelskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Działalnośd klastra przyczynia 

się m. in. do zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanych zasobów odpadowych oraz wymiany wiedzy 

dotyczącej innowacji w dziedzinie gospodarki odpadami, recyklingu i branż pokrewnych.  

 Klaster Ekoenergia jako platforma współpracy bazująca na potencjale przedsiębiorstw, instytucji, jednostek 

z zakresu rozwoju nowoczesnej gospodarki energetycznej  między województwem łódzkim, mazowieckim  

dolnośląskim, śląskim, małopolskim i wielkopolskim. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia 

ponadregionalnych powiązao funkcjonalnych Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców - 

Złoczew. 

 Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych, jako obszar  rozwoju i koncentracji nowoczesnych funkcji 

logistycznych w województwie łódzkim i mazowieckim. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia 

powiązao funkcjonalnych w ramach  kształtowania układu bipolarnego Łódź – Warszawa oraz rozwoju korytarza 

Bałtyk-Adriatyk. 

 Transeuropejskie Korytarze Transportowe, jako platforma współpracy województwa łódzkiego 

z województwem mazowieckim, śląskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, 

dolnośląskim na rzecz stworzenia sieci infrastruktury i połączeo transportowych łączących główne ośrodki 

społeczno-gospodarcze kraju oraz bramy do paostw trzecich (porty, porty lotnicze i połączenia lądowe), w celu 

zwiększenia konkurencyjności i dostępności. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia powiązao 

funkcjonalnych w ramach  kształtowania układu bipolarnego Łódź – Warszawa oraz rozwoju korytarza Bałtyk - 

Adriatyk. 

 Pasma kulturowo-turystyczne, bazujące na współpracy między województwem łódzkim, wielkopolskim,  

opolskim, śląskim, świętokrzyskim i mazowieckim poprzez przedsięwzięcia wykorzystujące walory przyrodnicze 

i kulturowe obszarów położonych w dolinach rzek Pilicy i Warty. Realizacja projektu przyczyni się 

do wzmocnienia ponadregionalnych powiązao funkcjonalnych Obszarów Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, 

Warty i Bzury. 

 Balneologia, bazująca na współpracy województwa łódzkiego z województwem mazowieckim poprzez 

przedsięwzięcia wykorzystujące zasoby wód geotermalnych oraz potencjał przyrodniczy i kulturowy. Realizacja 

projektu przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz 

wzmocnienia powiązao funkcjonalnych w ramach kształtowania układu bipolarnego Łódź – Warszawa.  

 

 

  

 

 

 

 

Rys. 138. Powiązania zewnętrzne regionu łódzkiego – strategiczne kierunki współpracy w wymiarze krajowym 
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Współpraca zagraniczna regionu łódzkiego i rozwój kontaktów międzynarodowych z regionami europejskimi 

i pozaeuropejskimi na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego przyczyni się m. in. do :  

 wzrostu konkurencyjności regionu łódzkiego w wymiarze międzynarodowym, 

 pozyskiwania wiedzy i doświadczeo w zarządzaniu regionem przy wykorzystaniu doświadczeo regionów 

paostw UE o podobnym potencjale gospodarczym i ludnościowym,  

 promocji dobrych praktyk w zakresie samorządności na szczeblu lokalnym i regionalnym, 

 rozwoju turystyki międzyregionalnej i międzynarodowej, 

 rozwoju współpracy międzynarodowej m. in. w sferze gospodarczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, 

 rozwoju współpracy ze środowiskami polonijnymi, 

 promocji województwa łódzkiego oraz kreowania marki regionu. 

  Ponadto, „Strategia…” jako priorytet uznaje aktywną współpracę z następującymi europejskimi podmiotami: 

Komitetem Regionów (Committee of the Regions – CoR), Europejską Siecią Współpracy Regionów w zakresie Badao i 

Innowacji (European Regions Research and Innovetion Network – ERRIN), Zgromadzeniem Regionów Europy 

(Assembly of European Regions – AER), Platformą Monitoringu Strategii Lizbooskiej (Lisbon Monitoring Platform – 

LMP), Siecią Społeczeostwa Informacyjnego w regionach (Tele Regions Network – TRN). 

 „Strategia…” zakłada również współpracę z innymi międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych 

i regionalnych oraz innymi regionami europejskimi, która przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznej polityki 

rozwoju województwa, zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i terytorialno-funkcjonalnym. 

 

 

 

Rys. 139. Powiązania zewnętrzne regionu łódzkiego – strategiczne kierunki współpracy w wymiarze międzynarodowym 

Rys. 130. Powiązania zewnętrzne regionu łódzkiego – strategiczne kierunki współpracy w wymiarze krajowym 
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„Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”  będzie dokumentem nadrzędnym wobec budżetu 

województwa i innych źródeł finansowania. Wdrażanie SRWŁ 2020 w dużej mierze warunkowane będzie przez 

wewnętrzne zdolności inwestycyjne, tworzone głównie przez jednostki samorządu terytorialnego województwa 

oraz środki finansowe pochodzące od partnerów prywatnych, angażujących się w budowanie rozwoju regionu. 

Z punktu widzenia wewnętrznych zdolności inwestycyjnych, kluczowe znaczenie ma obecna i przyszła kondycja 

finansowa samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkiego.  

 

Stan gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w okresie 2007-2012 należy ocenid 

pozytywnie. Wskaźnik zadłużenia dotyczący spłat zobowiązao oraz wskaźnik udziału długu w dochodach 

pozostają w bezpiecznych granicach. Samorządy posiadają zatem zdolności inwestycyjne, uzależnione jednak 

w dużej mierze skłonnością do aktywnego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Według szacunków, 

łącznie w latach 2014-2020, wewnętrzne środki finansowe przeznaczone na realizację SRWŁ 2020 pochodzące 

z budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinny oscylowad od 17,1 mld zł w wariancie zachowawczym 

do 22,4 mld zł w wariancie optymistycznym. 

 

Efektywnośd i skutecznośd realizacji SRWŁ 2020 uzależniona będzie, obok własnych środków finansowych, 

od możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego. Ze względu na trwające negocjacje na poziomie UE oraz brak 

zdefiniowanych ram finansowania polityki rozwoju na poziomie kraju, oszacowanie potencjalnych strumieni 

finansowych jest dziś niemożliwe. Przegląd i dywersyfikacja przewidywanych w przyszłości funduszy i innych 

narzędzi finansowania rozwoju wskazuje, że główne, zewnętrzne źródła stymulowania rozwoju regionu 

łódzkiego to: środki z budżetu paostwa (m.in. środki przekazane w ramach kontraktów terytorialnych), fundusze 

Unii Europejskiej oraz środki międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, 

Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju). Uzupełnieniem tych źródeł mogą byd  także fundusze 

celowe (m.in., Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Mechanizm 

Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy; środki znajdujące się w dyspozycji Banku Gospodarstwa 

Krajowego w tym m.in.: Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK), Fundusz Kredytu Technologicznego 

(FKT), Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) w zakresie dróg krajowych oraz zadao ujętych w obowiązującym 

programie rządowym, Fundusz Kolejowy (FK), Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK), wsparcie funduszy 

poręczeniowych dla MŚP), a także środki prorozwojowe będące w gestii poszczególnych ministerstw (m.in. 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).  

Do innych potencjalnych źródeł wsparcia realizacji celów Strategii należy zaliczyd m.in.: Instrument „Łącząc 

Europę” – w dziedzinie infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej; Program „Horyzont 2020” – 

w dziedzinie badao naukowych i innowacji; Program „Erasmus dla wszystkich” – w dziedzinie kształcenia 

i szkoleo; Program „Leonardo da Vinci” – w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego; Program na rzecz 

przemian i innowacji społecznych – w dziedzinie zatrudnienia i włączenia społecznego; Program LIFE – 

w obszarze środowiska i działao w obszarze klimatu. Potencjalna paleta strumieni finansowych możl iwych 

do pozyskania jest dużo bogatsza, jednak w rzeczywistości są to środki drugorzędne, nie mające istotnego 

wpływu na stymulowanie procesów rozwoju w regionie łódzkim. 

 

C. ŹRÓDŁA I INSTRUMENTY FINANSOWE 

REALIZACJI STRATEGII 

http://www.bgk.com.pl/fundusz-rozwoju-inwestycji-komunalnych-frik
http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego-fkt
http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego-fkt
http://www.bgk.com.pl/krajowy-fundusz-drogowy-kfd
http://www.bgk.com.pl/fundusz-kolejowy-fk
http://www.bgk.com.pl/krajowy-fundusz-kapitalowy-s-a-kfk
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Pierwszoplanowym źródłem finansowania pozostaną środki z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności), które wraz ze środkami 

przekazywanymi w ramach wspólnej polityki rolnej (szczególnie II filar dotyczący rozwoju wsi i rolnictwa), 

powinny dad silny impuls rozwojowy dla Województwa Łódzkiego. Według szacunków, w latach 2014 -2020 

europejskie fundusze będące w dyspozycji polityki spójności, mogą zasilid realizację SRWŁ, na poziomie 

15,2 mld zł w wariancie zachowawczym i 19,6 mld zł w wariancie optymistycznym. Jest to łączna potencjalna 

pula środków finansowych, jakie mogą pozyskad jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prywatne i inne 

instytucje sektora publicznego na rzecz budowania konkurencyjności i spójności gospodarczej, społecznej 

i przestrzennej regionu łódzkiego. Równocześnie zakładana decentralizacja wdrażania funduszy Unii 

Europejskiej powinna sprzyjad samodzielności kształtowania regionalnej polityki rozwoju.  

Wskazane zarówno na poziomie kraju (w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego), jak i Unii 

Europejskiej (w ramach Europa 2020) priorytety i obszary strategicznej interwencji znalazły odzwierciedlenie 

w SRWŁ 2020 i w pełni wpisują się w wizję i cele strategiczne rozwoju regionu łódzkiego. Proponowana 

reorientacja europejskiej i krajowej polityki regionalnej tworzy sprzyjające dla regionu uwarunkowania 

rozwojowe. Zmiany w głównych kierunkach alokacji środków finansowych w nowym okresie programowania 

powinny byd korzystne dla Województwa Łódzkiego i przynieśd większe możliwości dynamizacji procesów 

rozwoju.  

W finansowaniu SRWŁ 2020 konieczne jest mocne zaangażowanie prywatnych środków, w tym m.in. 

funduszy pożyczkowych, gwarancji i poręczeo kredytowych oraz  rozwój instrumentów finansowych opartych 

na partnerstwie publiczno-prywatnym, którego istotą jest wspólna realizacja projektów przez podmiot 

publiczny i partnera prywatnego oparta na podziale zadao i ryzyk. Wielopodmiotowe budżety, wykorzystujące 

mechanizmy montażu finansowego, stanowiące podstawę tworzenia zintegrowanych projektów w nowym 

okresie programowania będą zyskiwały na znaczeniu. 

 

Jednym z głównych instrumentów realizacji strategii będzie kontrakt terytorialny, jako narzędzie 

koordynacji działao rozwojowych pomiędzy rządem  a samorządem regionalnym w oparciu rozpoznane 

potrzeby i priorytety rozwojowe województwa i priorytety rozwojowe kraju . Kontrakt określi zasady dotyczące 

koncentracji tematycznej (czyli na co będą kierowane fundusze) oraz zasady dotyczące realizacji wymiaru 

terytorialnego, w tym wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji paostwa (czyli szczególnie istotnych 

z punktu widzenia rozwoju kraju obszarów geograficznych, na które kierowane będą fundusze). Kontrakt 

terytorialny będzie realizowany przez programy rozwoju oraz  programy operacyjne i finansowany zarówno 

z środków unijnych jak i krajowych.  

W ramach kontraktu terytorialnego wyodrębniono nowy instrument dedykowany obszarom miejskim  

lub innym obszarom funkcjonalnym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), łączące działania 

finansowane z EFRR i EFS.  To nowe narzędzie ma z założenia przyczynid się do zwiększenia efektywności 

realizacji polityki spójności. Głównym kryterium realizacji projektów w ramach ZIT powinien byd ich 

zintegrowany charakter. Możliwa będzie realizacja wiązki małych projektów w oparciu o szereg niewielkich 

przedsięwzięd, często angażując organizacje pozarządowe, lub realizacja jednego kompleksowego projektu 

na obszarze całego obszaru. 
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Realizacja „Strategii…” wymaga systematycznego obserwowania zachodzących w regionie zmian, a także 

reagowania na pojawiające się problemy i zagrożenia w osiąganiu założonych przez strategię rezultatów.  Te zadania 

realizowane mogą byd tylko dzięki sprawnemu zintegrowanemu systemowi monitorowania i ewaluacji, który 

umożliwia wprowadzanie odpowiednich korekt w odniesieniu do zmieniających się warunków oraz zapewni rzetelne 

informowanie opinii publicznej i decydentów o postępach w osiąganiu celów określonych w strategii rozwoju 

województwa. Sprawny system monitorowania i ewaluacji warunkuje także efektywne wydatkowanie dostępnych 

środków finansowych a wyniki przeprowadzanych analiz dotyczących skuteczności interwencji publicznych 

pozwalają dokonywad efektywnej alokacji zasobów finansowych pomiędzy poszczególne kierunki działao. 

Monitorowanie realizacji „Strategii…” odbywad się będzie na bieżąco i powiązane będzie z ewaluacją tworząc spójny 

system.  

Do usprawnienia monitoringu i ewaluacji polityk publicznych przyczynią się Krajowe Obserwatorium 

Terytorialne (KOT) oraz Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT). Zakłada się, że obserwatoria tworzyd będą 

system przepływu informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w planowaniu 

i realizacji polityki rozwoju, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Zgromadzone dane oraz ich analiza 

w ramach jednego systemu, pozwolą nie tylko ocenid stopieo realizacji SRWŁ 2020 ale dadzą podstawę do szybkiego 

reagowania na pojawiające się odchylenia od zakładanych kierunków. Obok samorządu regionalnego i władz 

krajowych, w system włączone zostaną także instytucje prowadzące działalnośd badawczą, edukacyjną 

i informacyjną, w tym m. in. instytuty badawcze, uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe. Kluczowe znaczenie 

będzie miała współpraca pomiędzy Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym a innymi instytucjami 

i mieszkaocami regionu łódzkiego, których wiedza i doświadczenie mogą stymulowad dyskusję na temat 

strategicznych kierunków rozwoju województwa  w ramach nowo utworzonego Regionalnego Forum 

Terytorialnego.  

Regionalne Obserwatorium Terytorialne odpowiadad będzie m.in. za:  

 prowadzenie analiz i ewaluacji polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych 

(Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, zintegrowane strategie 

rozwoju, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) i mających wpływ na rozwój województwa 

łódzkiego, 

 prowadzenie analiz i ewaluacji strategicznych dokumentów wojewódzkich pod kątem ich spójności 

ze SRWŁ 2020, 

 prowadzenie cyklicznych i systemowych badao jakościowych i analiz strategicznych dotyczących sytuacji  

społeczno-gospodarczej i trendów rozwojowych, 

 prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz opracowywanie raportów, 

scenariuszy rozwoju województwa oraz rekomendacji w zakresie zmian kierunków polityki rozwoju regionu, 

 dostarczanie informacji dotyczących postępu realizacji polityki regionalnej, 

 współpracę z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, 

 budowę i koordynację sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego 

na szczeblu regionalnym oraz wymianę informacji i danych. 

W ramach budowania zintegrowanego systemu monitorowania zakłada się także tworzenie, rozwój 

i aktualizację baz danych, wspieranie gromadzenia informacji, przetwarzania istniejących danych do postaci 

cyfrowej, wspieranie procesu zabezpieczania baz danych w instytucjach publicznych oraz szerszego udostępniania 

wybranych zasobów. 

 

D. SYSTEM MONITOROWANIA STRATEGII 
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Podstawową dla monitorowania procesu realizacji i wdrażania SRWŁ 2020 będzie baza wskaźników (w formie 

elektronicznej bazy danych), odnosząca się do poszczególnych celów strategicznych i celów operacyjnych w ramach 

polityki horyzontalnej a także celów strategicznych dla obszarów miejskich, obszarów wiejskich i obszarów 

funkcjonalnych w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej. Taki sposób gromadzenia, opracowania 

i prezentowania danych umożliwi monitorowanie efektów realizacji polityki rozwoju oraz zmian  sytuacji społeczno-

gospodarczej regionu w odniesieniu do konkretnych terytoriów. 

Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu i ewaluacji będzie Raport Roczny  

z realizacji SRWŁ 2020, przyjmowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Dokument ten będzie tworzony 

w oparciu o dane pochodzące z Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego i statystyki publicznej.  

Główne obszary objęte raportowaniem to: 

 sytuacja społeczno-gospodarcza województwa łódzkiego w oparciu o podstawowe wskaźniki 

makroekonomiczne; 

 poziom realizacji celów na podstawie osiągniętych wskaźników (analiza);  

 stan realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym.  

Dodatkowo zakłada się, że po 4 latach zostanie przeprowadzona ewaluacja SRWŁ 2020. Kolejne ewaluacje 

odbywad się będą w cyklu dwuletnim. Pozwoli to na kompleksową ocenę stopnia osiągnięcia poszczególnych celów 

rozwoju regionu. 
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WSKAŹNIKI MONITOROWANIA STRATEGII 

 

Nazwa wskaźnika 

Poziom 
wskaźnika  

dla 
województwa  

łódzkiego 
2010 r. 

Poziom 
wskaźnika dla 

Polski 
2010 r. 

Poziom 
wskaźnika dla 
województwa 

łódzkiego 
2020 r. 

Źródło 
danych 

1 2 3 4 5 

 
POLITYKA HORYZONTALNA 

 

I. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚD GOSPODARCZA 
Wydajnośd pracy WDB15 na 1 pracującego *zł+ 80 324 90 193 średnia krajowa GUS 

PKB16na 1 mieszkaoca w podregionie najsłabszym 
w stosunku do PKB na 1 mieszkaoca w podregionie  
najsilniejszym (zróżnicowanie PKB na 1 mieszkaoca  
na poziomie podregionów) 

1 : 1,91 1 : 5,66 1 : 1,94 GUS 

PKB na 1 mieszkaoca województwa w stosunku do  
PKB na 1 mieszkaoca w Polsce [%] 

92,10 100,00 94,00 GUS 

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej  
na 1 mieszkaoca (ceny bieżące) *zł+ 

5399 5690 średnia krajowa GUS 

Wartośd brutto w gospodarce narodowej środków 
trwałych na 1 mieszkaoca (ceny bieżące) *zł+ 

56 808 65 993 średnia krajowa GUS 

PKB na 1 mieszkaoca województwa wg parytetu 
siły nabywczej w stosunku do PKB na 1 mieszkaoca  
w UE 27 (UE 27 = 100) [%] 

57,00 62,00 72,0017 

Pracownia 
Naukowo-
edukacyj- 
na 
PRIMUS 

CEL OPERACYJNY 1. ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI 
Nakłady na działalnośd B+R18 w stosunku do 
regionalnego PKB [%] 

0,64 0,74 1,00 GUS 

Zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych 
w sferze B+R na 1000 osób aktywnych  
zawodowo19 [w EPC20] 

2,80 3,70 średnia krajowa GUS 

Udział pracujących  w sekcjach PKD (2007)21J, K, R,  
M w liczbie pracujących ogółem *%+ 

7,09 8,77 10,00 GUS 

Liczba udzielonych patentów na 100 tysięcy  
mieszkaoców 

3,70 3,62 6,00 GUS 

Udział wynalazków zgłoszonych z województwa do  
wszystkich wynalazków zgłoszonych w Polsce *%+ 

6,60 100,00 10,00 GUS 

Udział innowacyjnych przedsiębiorstw 
przemysłowych w zakresie innowacji  
produktowych i procesowych  
w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem * %+ 

13,42 17,10 średnia krajowa GUS 

Udział innowacyjnych przedsiębiorstw sektora  
usług w przedsiębiorstwach usługowych ogółem  
[ %]  

10,34 12,79 średnia krajowa GUS 

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów  
nowych lub istotnie ulepszonych  
w przedsiębiorstwach przemysłowych w  
przychodach  ze sprzedaży ogółem *%+ 

6,70 11,34 średnia krajowa GUS 

                                                        
15 WDB – wartośd dodana brutto 
16 PKB – produkt krajowy brutto 
17 przy założeniu średniego tempa wzrostu UE 27 równego 2% rocznie 
18 B+R – badania i rozwój 
19 Osoby aktywne zawodowo – osoby pracujące i osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy 
20 EPC – ekwiwalent pełnego czasu pracy 
21 Sekcje PKD 2007; J: informacja i komunikacja, K: działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa, R: działalnośd związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją, M: działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 
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1 2 3 4 5 
Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  
w całkowitej ilości energii produkowanej  
w regionie [%] 

1,46 6,90 2,00 GUS 

Udział ścieków przemysłowych oczyszczonych  
w ściekach wymagających oczyszczenia w ciągu 
roku [%] 

98,5 93,3 100,00 GUS 

Udział odpadów (inne niż komunalne)  
odzyskanych w odpadach wytworzonych w ciągu  
roku [%] 

14,7 74,3 średnia krajowa GUS 

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub  
zneutralizowane w urządzeniach do redukcji  
zanieczyszczeo w zanieczyszczeniach  
wytworzonych [%] 

99,9 99,7 99,9 GUS 

Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub  
zneutralizowane w urządzeniach do redukcji  
zanieczyszczeo w zanieczyszczeniach  
wytworzonych [%] 

64,5 57,4 80,0 GUS 

Całkowita emisja CO2do powietrza [%]     

CEL OPERACYJNY 2. NOWOCZESNY KAPITAŁ LUDZKI I RYNEK PRACY 
Udział ludności w wieku 15-64 lata z wyższym  
wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w tym  
wieku [%] 

19,10 19,80 24,40 
GUS 

(BAE
L22) 

Udział ludności z wykształceniem wyższym w  
ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych [%] 

9,80 10,50 
poniżej wartości 

z roku 2010 
GUS 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  
ogółem bez podmiotów gospodarczych w liczbie  
pracujących do 9 osób w relacji do średniej  
krajowej [%] 

89,30 100,00 średnia krajowa GUS 

Udział zatrudnionych w wieku 20-64 lata w  
stosunku do tej grupy wiekowej ogółem *%+ 

66,20 64,60 73,00 
GUS 

(BAE
L) 

Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] 12,20 12,40  8,00 GUS 

Udział osób w grupie wiekowej 25-64 lata objętych  
kształceniem ustawicznym w stosunku do ludności  
w tej grupie wiekowej ogółem *%+ 

4,20 5,30 średnia krajowa BAEL 

CEL OPERACYJNY 3. ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
DLA ROZWOJU GOSPODARKI 
Liczna osób fizycznych prowadzących działalnośd  
gospodarczą wpisanych do rejestru REGON  
na 10 tys. mieszkaoców 

711 770 średnia krajowa GUS 

Liczba jednostek nowozarejestrowanych  
w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

99 104 średnia krajowa GUS 

Produkcja rolnicza globalna na 1 ha użytków  
rolnych w zł 

6 000 4 888 6 800 GUS 

Udział powierzchni uzbrojonych terenów  
inwestycyjnych w powierzchni terenów  
inwestycyjnych ogółem *%+ 

    

Liczba etatów pracowników merytorycznych  
zatrudnionych w ośrodkach innowacyjności i  
przedsiębiorczości 

   PARP 

Udział podmiotów gospodarczych korzystających z  
usług instytucji otoczenia biznesu (parki 
technologiczne, inkubatory technologiczne, centra 
transferu technologii) w stosunku do liczby 
podmiotów ogółem 

    

                                                        
22

 BAEL – badanie aktywności ekonomicznej ludności 
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1 2 3 4 5 

II. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚD SPOŁECZNA 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych 
pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok w liczbie  
bezrobotnych ogółem *%+ 

29,70 29,10 średnia krajowa GUS 

Osoby korzystające ze świadczeo pomocy  
społecznej na 10 tys. mieszkaoców 

545,80 546,10 450,00 GUS 

Ludnośd zagrożona ubóstwem w województwie  
łódzkim w stosunku do ludności zagrożonej  
ubóstwem w UE 27 (UE = 100) [%] 

108,50 X 100,00 Eurostat 

CEL OPERACYJNY 4. WYSOKI POZIOM  KAPITAŁU SPOŁECZNEGO  
I SILNE SPOŁECZEOSTWO OBYWATELSKIE 
Frekwencja w wyborach do organów JST23 [%]  46,50 47,30 65,00 PKW 

Liczba organizacji pozarządowych na 1000  
mieszkaoców 

2,62 2,74 3,40 GUS 

Udział osób oddających 1% podatku na rzecz  
organizacji pozarządowych zlokalizowanych w 
regionie w liczbie podatników ogółem *%+ 

    

Udział wydatków samorządów gmin  
przeznaczonych na inicjatywy obywatelskie w  
wydatkach ogółem *%+ 

    

Liczba produktów i wydarzeo symbolicznych o  
znaczeniu regionalnym związanych z historią i tradycją  
objętych  patronatem  Marszałka Województwa  
Łódzkiego 

    

Udział ludności utożsamiającej się z regionem łódzkim  
w stosunku do ludności ogółem 

    

Udział ludności utożsamiającej się z podregionami  
kulturowymi w stosunku do ludności podregionu  
kulturowego ogółem 

    

CEL OPERACYJNY 5. WYSOKI STANDARD I DOSTĘP DO USŁUG PUBLICZNYCH 
Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem  
przedszkolnym w liczbie dzieci w tej grupie wiekowej  
w województwie ogółem [%] 

64,30 60,80 85,00 GUS 

Liczba uczniów przypadająca na 1 komputer  
z szerokopasmowym dostępem do Internetu  
w szkołach podstawowych i gimnazjach   

18,03 18,12 średnia krajowa GUS 

Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkaoców (bez  
stomatologów, wg podstawowego  miejsca pracy) 

24,13 20,77 27,00 GUS 

Liczba łóżek  w hospicjach, zakładach opiekuoczo- 
leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuoczych na 100 tys.  
mieszkaoców 

48,85 68,23 średnia krajowa GUS 

Udział wykorzystanych miejsc noclegowych w  
obiektach zbiorowego zakwaterowania [%] 

31,26 34,27 średnia krajowa GUS 

Liczba całorocznych miejsc noclegowych w obiektach  
zbiorowego zakwaterowania na 1 000 mieszkaoców 

7,85 15,84 
65% średniej 

krajowej 
GUS 

Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach  
muzycznych na 1 000 mieszkaoców 

237,55 301,73 średnia krajowa GUS 

Liczba uczestników imprez organizowanych przez  
domy kultury, ośrodki kultury, klubach, świetlice  
na 1 000 mieszkaoców 

630 (2009 r.) 902 (2009 r.) średnia krajowa GUS 

Liczba gmin umożliwiających składanie wniosków  
w trybie on-line 

    

Udział urzędów administracji samorządowej  
korzystających z elektronicznego systemu zarządzania  
dokumentami [%] 

    

                                                        
23

 JST – jednostki samorządu terytorialnego 
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CEL OPERACYJNY 6. REINTEGRACJA SPOŁECZNA GRUP WYKLUCZONYCH  
LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
Udział osób w gospodarstwach domowych  
o wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa

24
  

w ogólnej liczbie osób w gospodarstwach domowych  
[%] 

12,20 17,10 8,20 GUS 

Udział zatrudnionych osób niepełnosprawnych w  
wieku  16 - 64 lata w liczbie niepełnosprawnych w tej  
grupie wiekowej [%] 

24,30 20,50 31,00 GUS 

Liczba przestępstw stwierdzonych na 1 000  
mieszkaoców 

29,48 29,80 25,00 GUS 

Liczba podmiotów nowej gospodarki społecznej  na  
100 tys. mieszkaoców25 

   GUS 

Liczba osób bezdomnych na 1 000 mieszkaoców     

III. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚD PRZESTRZENNA 

Liczba mieszkao oddanych do użytku na 1 000 ludności 2,70 3,60 średnia krajowa GUS 

Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych –  
terenów przemysłowych w powierzchni ogółem *%+ 

0,32 0,36 0,35 GUS 

Liczba gmin połączonych komunikacją zbiorową z Łodzią  
w dni powszednie 

    

Gęstośd sieci autostrad w województwie łódzkim w  
odniesieniu do średniej dla UE 27 *km/1000 km2] 

4,10 (2009 r.) 15,7026 15,00 Eurostat 

Cel OPERACYJNY 7. WYSOKA JAKOŚD I DOSTĘPNOŚD INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ  
I TECHNICZNEJ 
Udział dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni 
gruntowej w ogólnej długości tych dróg *%+ 

30,00 36,80 20,00 GUS 

Gęstośd dróg rowerowych [km/100 km2]      

Długośd linii kolejowych dostosowanych do 
prędkości100 km/h i więcej [km] 

333,88 
(do 2010 r.) 

b.d. 
647,63 

(do 2020 r.) 
PKP PLK S.A. 

Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 
10 000 mieszkaoców miast obsługiwanych  
komunikacją miejską [mln] 

1,30 b.d. 1,7 GUS 

Udział pasażerów w Porcie Lotniczym Łódź im.  
W. Reymonta do pasażerów w portach lotniczych w 
Polsce (przyjazdy + wyjazdy) [%] 

2,00 100,00 7,50 GUS 

Udział gospodarstw domowych wyposażonych w 
komputer osobisty z dostępem do Internetu w  
gospodarstwach domowych ogółem *%+ 

52,30 59,60 średnia krajowa GUS 

Udział mieszkaoców obsługiwanych przez sieci   
kanalizacji w ludności ogółem *%+ 

58,80 61,60 76,60 GUS 

Udział odpadów komunalnych zdeponowanych na 
składowiskach w ilości odpadów komunalnych  
zebranych zmieszanych ogółem [%] 

82,00 80,00 55,00 GUS 

Liczba miejsc parkingowych na parkingach typu 
Park & Ride27 

    

Liczba pasażerów przewożonych koleją aglomeracyjną  
w tys. pasażerów na 1 rok 

    

Wielkośd ładunków obsłużonych w terminalach  
intermodalnych [TEU

28
] 

   
Operatorzy  
terminali 

Udział długości linii elektroenergetycznych  
zmodernizowanych w stosunku do wymagających  
modernizacji (110kV; 15kV; 0,4kV) [%] 

   
PSE, Zakłady 

Energet. 

 

                                                        
24 Relatywna granica ubóstwa – kwota ustalona na poziomie 50% średnich miesięcznych wydatków ekwiwalentnych gospodarstw domowych. 
25 Badanie wskazane do realizacji w Programie Badao Statystyki Publicznej na rok 2013. 
26 Wartośd dla UE 27 w 2009 r. 
27 Park & Ride – (z ang. parkuj i jedź) system parkowania na obrzeżach miast i dojeżdżania do ich centrów publicznymi środkami transportu.  
28

 TEU – twenty feet equivalent unit jednostka odpowiadająca parametrowi kontenera dwudziestostopowego. 
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Liczba gospodarstw domowych korzystających z gazu  
przewodowego 

416 664 7 201 392 447 100 

GUS, 
Mazowiecka 

Spółka 
Gazownicza 

CEL OPERACYJNY 8. WYSOKA JAKOŚD ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
Udział powierzchni prawnie chronionej  w powierzchni 
województwa ogółem [%] 

19,70 32,40 33,00 GUS 

Udział lasów w powierzchni województwa ogółem *%+ 21,10 29,20 25,00 GUS 

Liczba obiektów małej retencji wodnej 
673 

(wartośd  
ogółem) 

30 842 (wartośd 
ogółem) 

1 928 (średnio) 
687 

Rocznik GUS 

Ochrona 
Środowiska 

Wydatki inwestycyjne na małą retencję wodną ogółem  
*tys. zł+ 

4 941 
61 950 (wartośd 

ogółem) 
3 872(średnio) 

średnia krajowa GUS 

Powierzchnia lasów dotkniętych pożarami *ha+ 86,80 

2 126,70 
(wartośd 
ogółem) 

132,90 (średnio) 

40,00 

GUS 

Ochrona 
Środowiska 

CEL OPERACYJNY 9. ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OSADNICZY 
Stosunek gęstości zaludnienia w biegunach wzrostu29 
do gęstości zaludnienia we wszystkich miastach  
województwa  

3,31 X 4,00 GUS 

Dynamika przyrostu liczby podmiotów gospodarczych  
w rejestrze REGON na 1 000 mieszkaoców biegunów  
wzrostu (rok 2010 = 100%) [%] 

Wartośd 
bezwzględna: 

108,25 
(=100%) 

X 
119,07 

(=110%) 
GUS 

Dynamika przyrostu dochodów z podatku CIT dla  
biegunów wzrostu na 1000 mieszkaoców (rok 2010 =  
100%) [%] 

Wartośd 
bezwzględna: 
64 894,27 zł 

(= 100%) 

X 
71 383,69 zł 

(= 110%) 
GUS 

Liczba podmiotów w REGON w gminach wiejskich  
na 10 tys. mieszkaoców gmin wiejskich 

605,20 677,90 średnia krajowa GUS 

Udział powierzchni województwa objęty Miejscowymi  
Planami Zagospodarowania Przestrzennego  
w powierzchni ogółem*%+ 

29,00 26,30 40,00 GUS 

Udział powierzchni terenów wymagających  
rewitalizacji w miastach powyżej 15 000  
mieszkaoców w powierzchni tych miast ogółem *%+ 

    

 
POLITYKA TERYTORIALNO-FUNKCJONALNA 

 

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARÓW 1.1. OBSZARY MIEJSKIE 
Dochody własne gmin w obszarach miejskich z  
podatku CIT na 1 mieszkaoca *zł} 

48,46 X 65,00 GUS 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkao na 1  
mieszkaoca w obszarach miejskich [m2] 

25,08 X 26,00 GUS 

Liczba lekarzy specjalistów geriatrów na 10 tys.  
mieszkaoców w wieku poprodukcyjnym w obszarach  
miejskich 

    

Udział powierzchni zrewitalizowanych w miastach w  
powierzchni miast ogółem 

    

                                                        
29 Bieguny wzrostu – pod tym pojęciem wskazuje się następujące miasta: Łódź, Zgierz, Pabianice, Kutno, Łowicz, Skierniewice, Sieradz, 
Zduoska Wola, Wieluo, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno. 
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CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARÓW 1.2. OBSZARY WIEJSKIE 
Liczba podmiotów w REGON dla obszarów wiejskich  
na 1 000 mieszkaoców obszarów wiejskich 

53,32 X 80,00 GUS 

Udział dzieci w wieku 3 – 5 lat objętych wychowaniem  
przedszkolnym w liczbie dzieci w tej grupie wiekowej  
dla obszarów wiejskich [%] 

37,79 X 80,00 GUS 

Proporcja sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej  
na terenie obszarów wiejskich  

9,26 X 4,00 GUS 

Udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw  
ekologicznych w ogólnej powierzchni użytków rolnych  
w obszarach wiejskich 

    

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2.1. ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITANY 
PKB na 1 mieszkaoca w ŁOM *zł+ 40 890 X 60 000 GUS 

Udział podmiotów gospodarczych z działów  
gospodarki kreatywnej (sztuka, kultura, przemysł  
filmowy i muzyczny, media, wzornictwo,  
projektowanie) w ogólnej liczbie podmiotów w  
rejestrze REGON w ŁOM 

    

Liczba imprez wystawienniczo-targowych o  
charakterze międzynarodowym w ŁOM 

    

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2.2. ZAGŁĘBIE GÓRNICZO-ENERGETYCZNE  
BEŁCHATÓW – SZCZERCÓW – ZŁOCZEW 
Roczna wielkośd emisji CO2 w Elektrowni Bełchatów  
na 1 GJ wytwarzanej energii [kg] 

290,7 X 270,00 WIOŚ 

Udział powierzchni terenów zrekultywowanych w  
powierzchni terenów wymagających rekultywacji  
w obszarze funkcjonalnym 

    

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2.3. ZAGŁĘBIE CERAMICZNO – BUDOWLANE  
OPOCZNO – TOMASZÓW MAZOWIECKI 
Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkaoca w  
powiatach opoczyoskim i tomaszowskim *zł+ 

12 671 (2009 r.) X 18 200 GUS 

Liczba wzorów użytkowych w przemyśle ceramicznych  
zgłoszonych do Urzędu Patentowego z terenu  
województwa łódzkiego 

    

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2.4. OBSZAR ROZWOJU  
INTENSYWNEGO ROLNICTWA 
Liczba podmiotów gospodarczych w przemyśle rolno- 
spożywczym zarejestrowanych w rejestrze REGON  
zatrudniających powyżej 50 osób w obszarze  
funkcjonalnym 

32 X 50 GUS 

Liczba grup producentów rolnych w obszarze rozwoju  
intensywnego rolnictwa 

17 X 40 GUS 

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH 2.5. OBSZARY TURYSTYCZNE  
DOLIN RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY 
Liczba certyfikowanych zintegrowanych produktów  
turystycznych w obszarach turystycznych dolin  
rzecznych Pilicy, Warty i Bzury 

    

Stan jednolitej części wód powierzchniowych: 
a). Zbiornika Jeziorsko 
b). Zalewu Sulejowskiego 

 
dobry (2011 r.) 

zły (2011 r.) 

  
dobry 
dobry 

WIOŚ 

 

*) wskaźnik na szarym polu proponowany  jest do objęcia badaniem 

X - nie dotyczy 

1) Przyjęto  szacunkowy wzrost  PKB do roku  2020 w podregionach wykorzystując dotychczasowe trendy wzrostu 

odpowiednio, dla podregionu  łódzkiego 6%, podregion m. Łódź 5%, podregion  piotrkowski 4%, podregion sieradzki 2,8%, 

podregion skierniewicki 3,2% 

 


