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VI. ZINTEGROWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE 
Wyrazem operacjonalizacji celów Strategii 2030 oraz stosowanego na poziomie krajowym podejścia 

projektowego są Zintegrowane Przedsięwzięcia Strategiczne (ZPS). Przedsięwzięcia te są wyborem strategicznym 
i priorytetyzacją działań przewidzianych w ramach polityki rozwoju.  

Każde z opisanych niżej przedsięwzięć pozwoliło na zintegrowanie celów i działań sformułowanych 
w sferach: gospodarczej, społecznej i przestrzennej, co przy uwzględnieniu działań podnoszących sprawność 
zarządzania regionem umożliwi osiągnięcie efektu synergii w realizacji Strategii i dążeniu do zrównoważonego 
rozwoju województwa. Zintegrowane Przedsięwzięcia Strategiczne stanowią wiązki projektów, których 
zasadniczym celem jest osiągnięcie oddziaływania w ramach wszystkich sfer określonych w Strategii. W ramach 
ZPS nastąpi konsolidacja sił i środków w najważniejszych z punktu widzenia rozwoju województwa obszarach 
wymagających wsparcia. 

 1. ZIELONE I AKTYWNE ŁÓDZKIE  

Cel 
Celem przedsięwzięcia zakładającego kształtowanie terenów zielonych i ochronę przyrody w województwie 

łódzkim jest nie tylko poprawa jakości, dostępności i atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych, ale dzięki 
kreowaniu nowych przestrzeni zielonych także lepsza adaptacja do zmian klimatu, poprawa jakości zasobów 
środowiska oraz wzmacnianie więzi mieszkańców zaangażowanych w tworzenie ogrodów społecznych. Nastąpi 
poprawa ładu przestrzennego - ograniczenie procesów niekontrolowanego rozpraszania zabudowy. Zachowana 
zostanie różnorodność biologiczna terenów zielonych. Dzięki zwiększeniu obszarów zieleni zapewniona zostanie 
drożność korytarzy ekologicznych i korytarzy przewietrzania miast. Inwestycje w obszarze infrastruktury 
rowerowej zwiększą komfort i bezpieczeństwo ruchu rowerowego. Nastąpi poprawa jakości przestrzeni 
publicznych oraz walorów krajobrazowych, przyrodniczych i jakości życia w regionie, a wizerunek „zielonego 
regionu” sprawi, że Łódzkie stanie się atrakcyjnym miejscem zamieszkania oraz spędzania czasu wolnego. 
Na skutek polepszania lokalnych warunków mikroklimatycznych i podnoszenia aktywności fizycznej nastąpi 
poprawa stanu zdrowia mieszkańców, wydłużenie oczekiwanego trwania życia oraz zwiększenie sprawności 
psychofizycznej mieszkańców województwa.  

Działania 
Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia będą koncentrować się na tworzeniu atrakcyjnej 

przestrzeni dla indywidualnej aktywności fizycznej i rodzinnego wypoczynku. Planowane jest tworzenie 
i zagospodarowanie wielofunkcyjnych terenów zielonych, w szczególności o charakterze linearnym, wpisujących 
się w sieć lokalnych i regionalnych terenów zielonych, na które składają się m.in. doliny rzeczne, parki, ogrody 
edukacyjne, tematyczne i działkowe oraz lasy. Prowadzone będą działania mające na celu zwiększenie powierzchni 
obszarów objętych ochroną prawną w myśl art. 6. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Planuje 
się realizację projektów polegających na zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym i sportowym ww. terenów, 
w szczególności budowie infrastruktury rowerowej (w tym ścieżek rowerowych), wypoczynkowej, ścieżek 
spacerowych, placów zabaw dla rodzin z dziećmi, zbiorników wodnych z funkcją kąpielisk, przestrzeni dla sportów 
wodnych oraz infrastruktury sanitarnej. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nowoczesnych form 
edukacji przyrodniczej, prowadzone będą kampanie na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz popularyzacji idei 
ogrodów społecznych, a także promowania walorów turystycznych województwa łódzkiego jako miejsca 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Wsparciem zostaną objęte również inicjatywy społeczne dotyczące 
ww. zadań. 

2. KOLEJ NA ŁÓDZKIE 

Cel 
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie sprawnie funkcjonującego, atrakcyjnego i dostępnego (w tym dla osób 

o ograniczonych możliwościach poruszania się) transportu zbiorowego, stanowiącego realną konkurencję wobec 
indywidualnego transportu samochodowego. Zwiększenie udziału przejazdów koleją w ogólnej liczbie podróży. 
Zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego i zwiększenie mobilności mieszkańców, poprawa dostępności 
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do rynku pracy, urzędów, edukacji – w tym szkół wyższych – i usług. Zmniejszenie liczby wypadków na drogach, 
poprawa płynności ruchu samochodowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – emisji liniowej 
powstającej na skutek transportu drogowego. Oszczędności związane ze skróceniem czasu podróży, tworzenie 
bezpiecznych, estetycznych i pozbawionych barier przestrzeni publicznych w otoczeniu węzłów przesiadkowych. 
Pełne wykorzystanie możliwości wynikających z realizacji przełomowych inwestycji kolejowych, które są lub będą 
prowadzone w obecnej dekadzie na terenie województwa łódzkiego.  
Działania 

Realizacja funkcjonalnych i zintegrowanych węzłów przesiadkowych opartych na kolei, wraz z szeregiem 
udogodnień dla podróżnych. Budowa miejsc parkingowych dla indywidualnego transportu samochodowego 
(Park&Ride, Kiss&Ride) oraz dla użytkowników transportu rowerowego (Bike&Ride). Zakup taboru dla obsługi 
pasażerskich połączeń kolejowych. Dostosowanie oferty przewozów do zmieniających się potrzeb – rozwój siatki 
regionalnych połączeń kolejowych i zwiększenie częstotliwości kursowania, wraz z rozwojem systemu 
regionalnych połączeń autobusowych, dowożących podróżnych do kolejowych węzłów przesiadkowych. Wsparcie 
inwestycji w zakresie kształtowania atrakcyjnych przestrzeni publicznych powiązanych funkcjonalnie z węzłami 
przesiadkowymi (np. place, zielone pasaże) oraz dróg prowadzących do stacji i przystanków kolejowych  
– ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, rowerzystów oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.  

3. CZYSTE ŚRODOWISKO 

Cel 
Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie wpływu działalności ludzkiej na środowisko – ochrona 

przed zanieczyszczeniami. Poprawa jakości powietrza przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców. 
Należy również oczekiwać zmian w sferze przestrzennej, polegających na zmniejszeniu powierzchni zajmowanych 
przez składowiska odpadów, co przełoży się na lepsze warunki życia i podniesienie lokalnych walorów 
krajobrazowych. Celem jest również poprawa jakości wód powierzchniowych, przywrócenie rzekom i zbiornikom 
wodnym walorów turystycznych oraz łagodzenie skutków suszy, negatywnie wpływającej na kondycję rolnictwa.  

Działania 
Jednym z głównych elementów walki z niską emisją będzie podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej 

lub wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na terenach nieobjętych sieciami ciepłowniczymi, a także wsparcie 
termomodernizacji budynków. Ponadto rozbudowane zostaną strefy zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
w miastach, systemy monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz systemy informowania 
mieszkańców o aktualnej jakości powietrza.  

Przedsięwzięcie zakłada również projekty w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Planuje się 
usprawnienie systemu zbierania, segregowania i przetwarzania odpadów. Nastąpi zwiększenie wykorzystania 
odpadów jako źródła surowców oraz energii. Planowane są projekty mające na celu rekultywację zamkniętych 
składowisk odpadów komunalnych oraz nieczynnych składowisk odpadów innych niż komunalne, 
w tym niebezpiecznych. Uzupełnieniem powyższych działań będzie stworzenie systemu monitorowania instalacji 
i procesów oraz produktów Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). 

Zakłada się realizację projektów inwestycyjnych dotyczących sieci kanalizacyjnych, wodociągowych 
i oczyszczalni ścieków, jak również promowanie dobrych praktyk rolniczych na rzecz zmniejszenia poziomu 
zanieczyszczenia wód, m.in. wykorzystania bioodpadów z hodowli zwierzęcej w sektorze biogazowym. Realizacja 
przedsięwzięcia będzie polegać także na budowie obiektów retencjonujących wodę, w tym również zbiorników 
wielofunkcyjnych, działaniach na rzecz powtórnego wykorzystania wody oraz zagospodarowania wód opadowych. 
Zakłada się realizację działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury (w tym m.in. ogrody deszczowe, zielone 
dachy, zbiorniki na deszczówkę). Elementem przedsięwzięcia będą również programy i kampanie edukacyjne 
zwiększające świadomość ekologiczną zarówno mieszkańców województwa, jak i urzędników, oraz budowa 
lub adaptacja ośrodków edukacji ekologicznej i pracowni terenowych. Wsparciem zostaną objęte również 
inicjatywy społeczne dotyczące ww. zadań. 
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4. INNOWACYJNE ŁÓDZKIE 

Cel 
Celem przedsięwzięcia jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw województwa 

łódzkiego, zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji, rozwój postaw przedsiębiorczych i poprawa 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości, a także zwiększenie dostępu do usług teleinformatycznych i rozwój  
e-usług publicznych. Celem przedsięwzięcia jest także łagodzenie skutków społeczno-ekonomicznych 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez wdrożenie nowego modelu gospodarki. 
Działania 

Planuje się wsparcie podmiotów regionalnej gospodarki poprzez dostarczanie im narzędzi i rozwiązań 
służących podnoszeniu przewag konkurencyjnych. W ramach przedsięwzięcia zakłada się zapewnienie 
kompleksowego wsparcia dla działań pobudzających współpracę nauki i biznesu oraz wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań w firmach. Istotą przedsięwzięcia będzie wsparcie rozwoju nowego, zielonego i bardziej 
zdywersyfikowanego modelu gospodarki. 

Szczególny nacisk zostanie położony na rozszerzenie dostępu do nowoczesnych technologii cyfrowych, 
rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej przewodowej (w tym światłowodowej) oraz komórkowej o szybkim 
przesyle (w tym 5G). Przedsięwzięcie zakłada budowę systemów umożliwiających świadczenie e-usług publicznych 
(np. e-administracja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo). 

Oprócz działań bezpośrednio wpływających na gospodarcze wykorzystanie innowacji niezbędne są również 
projekty koncentrujące się na wspieraniu przedsiębiorczości i jej rozwoju, m.in. poprzez wsparcie finansowe 
i doradcze dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

5. PROFESJONALNE ŁÓDZKIE 

Cel 
Celem podejmowanych działań będzie poszerzenie oferty i poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie 

konkurencyjności regionu w kontekście przemian demograficznych, gospodarczych i zmian na rynku pracy. 
Działania 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zwiększenie dostępu do nowoczesnych technik i technologii 
na wszystkich etapach edukacji oraz rozwój kompetencji kluczowych, ułatwiających przystosowanie się do szybko 
zmieniających się warunków życia. Niezbędne jest prawidłowe diagnozowanie potrzeb pracodawców i wspieranie 
procesów odpowiedniego dopasowania do nich oferty kształcenia. Przedsięwzięcie zakłada rozwój i promocję 
kształcenia zawodowego przy aktywnym udziale regionalnego sektora gospodarki oraz uwzględnianiu 
najnowszych trendów ekonomicznych i technologicznych, w tym również sporządzenie i wdrożenie Strategii 
szkolnictwa zawodowego dla rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa. Zakłada również realizację 
projektów wpisujących się w ideę uczenia się przez całe życie, m.in. z wykorzystaniem możliwości i narzędzi 
opracowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Istotnym elementem przedsięwzięcia będą 
również projekty aktywizujące i zwiększające kompetencje osób starszych (w tym kompetencje cyfrowe). 

Podejmowane będą działania mające celu ochronę mieszkańców, którzy najsilniej odczują skutki 
transformacji energetycznej gospodarki regionu, poprzez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji 
zawodowych i objęcie stabilnych miejsc pracy w innych sektorach gospodarki. 

6. SOLIDARNE ŁÓDZKIE 

Cel 
Głównym celem przedsięwzięcia jest budowanie silnego kapitału społecznego, będącego filarem 

warunkującym rozwój społeczno-gospodarczy regionu i przyczyniającym się do poprawy warunków 
funkcjonowania osób i rodzin. Celem podejmowanych działań będzie w szczególności wzmocnienie sektora 
organizacji pozarządowych oraz sektora ekonomii społecznej, ograniczenie skali ubóstwa, silniejsza integracja 
społeczna osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem, wzmocnienie więzi mieszkańców zarówno z regionem, 
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jak i społecznością lokalną, oraz zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach i inicjatywach 
regionalnych. 

Działania 
Realizacja przedsięwzięcia będzie koncentrować się na wsparciu osób i rodzin oraz podmiotów trzeciego 

sektora. Istotne będą również działania wspierające kształtowanie postaw obywatelskich oraz upowszechnianie 
mechanizmów partycypacji obywatelskiej. Przedsięwzięcie obejmie także działania w zakresie rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych, wspierające proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego.  

W związku ze zdiagnozowanymi potrzebami, jak również zachodzącymi zmianami w strukturze 
demograficznej regionu, zakłada się realizację działań związanych z poprawą dostępności do różnych form 
pomocy, w tym usług społecznych świadczonych przez lokalne środowiska (deinstytucjonalizacja usług). 
Przewiduje się rozwijanie infrastruktury dziennych ośrodków wsparcia oraz mieszkań chronionych 
i wspomaganych. Elementem przedsięwzięcia będą również działania koncentrujące się na poprawie szeroko 
rozumianej dostępności, w tym dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
i starszych. Konieczna jest koordynacja działań na rzecz integracji społecznej oraz dostosowanie różnych form 
wsparcia do starzejącego się społeczeństwa. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest zapewnienie pomocy 
rodzinom, w tym rodzinom z dziećmi znajdującym się w kryzysie (zwłaszcza mającym problemy wychowawczo-
opiekuńcze). Elementem przedsięwzięcia będzie również wzmocnienie potencjału i konkurencyjności podmiotów 
ekonomii społecznej. 

7. ZDROWE ŁÓDZKIE 

Cel 
Cele przedsięwzięcia obejmują poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa, wydłużenie 

oczekiwanego trwania życia, zmniejszenie kosztów związanych z absencją pracowników, zwiększenie świadomości 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia.  

Działania 
Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na poprawie dostępności przestrzennej i podniesieniu jakości usług 

ochrony zdrowia, szczególnie w zakresie chorób układu krążenia, leczenia onkologicznego, leczenia udarów, 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji oraz opieki długoterminowej, paliatywnej, geriatrycznej 
i hospicyjnej. Planuje się także zmniejszenie wykluczenia i zwiększenie innowacyjności w obszarze zdrowia poprzez 
realizację aplikacji i budowę systemów umożliwiających świadczenie usług e-zdrowia (w tym telemedycyny). 
Szczególny nacisk będzie położony na potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej seniorów, w tym świadczonej  
w formie ambulatoryjnej i środowiskowej. Pandemia COVID-19 udowodniła, że konieczne będzie utrzymanie 
zdolności do sprawnego uruchamiania infrastruktury kryzysowej, np. w sytuacji epidemii. Istotne będą projekty 
służące upowszechnianiu profilaktyki zdrowotnej, m.in. poprzez kampanie informacyjno-edukacyjne czy realizację 
programów zdrowotnych, jak również działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia. 

 

 

Z uwagi na zakres Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych wykraczający poza sferę możliwości 
bezpośredniego oddziaływania samorządu województwa przyjmuje się, że będą one stanowić ofertę współpracy 
dla szerokiego grona interesariuszy publicznych i prywatnych. Wspólne działania różnych podmiotów z terenu 
województwa w najważniejszych obszarach zapewnią wyższą skuteczność realizowanych działań. Kumulacja 
środków w wybranych przedsięwzięciach podniesie również efektywność i skuteczność wydatkowania środków 
publicznych i prywatnych. W celu efektywnej realizacji możliwe jest opracowanie szczegółowych planów 
wdrażania poszczególnych przedsięwzięć. 

W ramach polityki rozwoju wspierane będą także inne nowatorskie lub konieczne przedsięwzięcia, 
niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, o ile będą zgodne z wizją i celami określonymi w Strategii. Ich realizacja 
wraz z wdrożeniem Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych w sposób najbardziej kompleksowy wpłynie 
na osiągnięcie założonych celów dokumentu.  




