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Schemat opisu dobrych praktyk 
 

W celu zapewnienia możliwości porównania rozwiązań stosowanych przez poszczególne regiony 

zaproponowano jednolity sposób opisu poszczególnych studiów przypadku (zarówno polskich jak i 

zagranicznych) zgodnie z przedstawionym poniżej schematem.  

Schemat opisu  

• Uwarunkowania społeczno-gospodarcze – w sekcji uwarunkowań zawarto podstawowe 

informacje gospodarcze dotyczące województwa, m.in. najbardziej aktualne dane dotyczące 

wskaźników gospodarczych oraz społecznych ich zmiany, oraz zwrócono uwagę na wyróżniające  

dane województwo elementy. 

• Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego – na podstawie głównych dokumentów 

określających strategię rozwoju gospodarczego przedstawiono główne cele i obszary rozwoju 

regionu. Strukturę Strategii Innowacji, jednego z podstawowych dokumentów dla każdego 

regionu, przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek 1.). 

 
Rysunek 1. Struktura Regionalnej 
Strategii Innowacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020.  

 

 

Regionalna Strategia Innowacji jest 

dokumentem określającym planowany 

innowacyjny rozwój regionu oraz 

przedstawiająca cele składające się na rozwój 

regionu. W ramach Strategii określane są 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS), 

czyli instrumenty wspomagające osiągnięcie 

celów Strategii. Istotność RIS polega również, 

w większości województw, na uzależnieniu 

wsparcia z RPO na prace B+R od 

charakterystyki projektu w ujęciu RIS – 

projekt zostanie wsparty w ramach RPO, jeżeli 

jego tematyka wpisuje się w RIS. W przypadku 

regionów zagranicznych niektóre formy 

wsparcia również zależne są od zbieżności 

z wybranymi RIS. 

• Instytucje wspierające przedsiębiorczość – za pomocą tabeli w sekcji przedstawiono działające 

na terenie województwa instytucje oraz pogrupowano w kategorie określające ich charakter 

i formę działania. Grupy dostosowywano dynamicznie do istniejących w danym województwie 

instytucji. W przypadku wyróżniających się podmiotów dodano krótki opis ich misji 

i działalności. 
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• Działania – w podziale na instytucje zależne i niezależne od Urzędu Marszałkowskiego 

przedstawiono działania podejmowane przez instytucje w celu aktywizacji regionu, zwiększenia 

i realizacji potencjału inwestycyjnego oraz promocji i zachęcania do eksportu. W przypadku 

regionów o innym rodzaju administracji niż w polskich województwach podział dostosowano do 

charakteru regionu.  

• Sposób komunikacji – W celu zdobycia informacji odnośnie strategii rozwoju regionu, czy też 

wsparcia dla inwestora lub eksportera, Internet jest pierwszym medium, w którym wyszukiwane 

są informacje, stąd w analizie sposobu komunikacji skupiono się na głównych stronach 

internetowych przeznaczonych dla obsługi inwestora lub eksportera. W analizie uwzględniono 

kwestie intuicyjności strony, techniczne rozwiązania, dostępne treści, błędy oraz kwestie 

dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. 
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Rozdział 1  

Analiza studiów przypadku polskich regionów 
 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono studia przypadków polskich województw wyłonionych na 

podstawie opisanej wcześniej metodyki: małopolskie, lubuskie, pomorskie, mazowieckie oraz opolskie. 

Każdemu z nich poświęcono odrębną sekcję. 

1. Województwo małopolskie 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu1 

Województwo małopolskie zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby ludności oraz 

drugie po względem gęstości zaludnienia. Średniorocznie liczba ludności w regionie zwiększa się 

o 0,3%, jednak tempo wzrostu spada z roku na rok. Małopolska odznacza się niskim poziomem 

urbanizacji, który kształtuje się na poziomie 48,2% (średnia Polski 60,1%).  W tabeli (Tabela 1.) 

zaprezentowano podstawowe wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej województwa 

małopolskiego. 

Tabela 1. Wskaźniki gospodarcze w województwie małopolskim 

Wskaźnik Wartość w 2017 r. Zmiana w stosunku do 2016 r. 

PKB 159 977 mln PLN +8% 

PKB per capita 47 250 PLN +9% 

Wartość eksportu 9,56 mld euro +8,1% 

Poziom bezrobocia 4,7% -0,6 p. proc 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu o stanie województwa Województwo Małopolskie 2019 . 

 

Województwo małopolskie znajduje się w ścisłej czołówce regionów w kategorii badań i rozwoju. 

Nakłady poniesione przez działalność B+R oraz przedsiębiorstwa w 2017 r. plasują województwo na 

drugim miejscu w skali kraju, za województwem mazowieckim. Obserwowany jest jednak spadek 

wartości nakładów w stosunku do roku poprzedniego.  

Województwo charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym. Uwzględniając możliwości 

regionu, jego innowacyjność i ponoszone nakłady, istniejąca przestrzeń do usprawnień może być 

zagospodarowana przez dostępne w regionie środki. Zadanie optymalizacji oraz wsparcia spoczywa na 

instytucjach opracowujących oraz wdrażających i nadzorujących strategie rozwoju, mających na celu 

zwiększenie potencjału regionu oraz jego realizację.  

 

 

 
1 Źródła: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Raport o stanie województwa: Województwo Małopolskie, 

Kraków 2019. 
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Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego2 

Głównym dokumentem określającym strategię, wyznaczone cele, podejmowane działania i czynniki 

motywujące region do rozwoju jest Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

(SRWM 2011-2020). Strategia na kolejne lata jest obecnie w trakcie opracowania.  

Obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa jest wynikiem aktualizacji strategii opracowanej na 

potrzeby poprzedniej perspektywy finansowej i obejmuje lata 2007-2013. Samorząd województwa, 

widząc zachodzące zmiany w otoczeniu, które w istotny sposób wpłynęły na ówczesny poziom rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa i perspektywę dalszego rozwoju, podjął decyzję o aktualizacji 

obowiązującej strategii. Po diagnozie obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej stanowiącej podstawę 

do poszukiwania przestrzeni do usprawnień i rozwoju, a także pozwalającej zdefiniować najbardziej 

pożądane cele rozwojowe, w SRWM 2011-2020 wyszczególniono siedem obszarów, w których 

określono cel strategiczny, wskaźnik osiągnięć i kierunki polityki rozwoju. Należą do nich: 

1. Gospodarka wiedzy i aktywności; 

2. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego; 

3. Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej; 

4. Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony; 

5. Rozwój miast i terenów wiejskich; 

6. Bezpieczeństwo ekologiczne; zdrowotne i społeczne; 

7. Zarządzanie rozwojem województwa. 

W ramach systemu wdrażania SRWM 2011-2020 zastosowano model pozwalający na podział zakresów 

kompetencji. W celu wyznaczenia odpowiedzialności za realizację konkretnych zadań, wydzielono trzy 

strefy aktywności w systemie realizacji. Pierwszą strefą jest strefa podległości, obejmująca zadania 

należące do zakresu bezpośrednich, formalnych kompetencji samorządu regionalnego oraz podległych 

jej wojewódzkich jednostek organizacyjnych, w zakresie których samorząd regionalny i jednostki 

wyposażone są w stałe instrumenty interwencji. Kolejną strefą jest strefa współzależności, obejmująca 

zadania, na które samorząd regionalny posiada zagwarantowany wpływ pośredni. Ostatnia strefa – 

strefa oddziaływania – obejmuje zadania pozostające poza sferą bezpośrednich kompetencji lub 

pośredniego wpływu samorządu regionalnego, realizowane przez kluczowych partnerów 

Województwa. Wydzielenie stref zależności pozwoliło wpisać działania podejmowane podczas 

realizacji strategii w macierz w układzie stref zależności, co pozwoliło na określenie kompetencji 

poszczególnych grup instytucji. 

Drugim dokumentem zawierającym istotne z punktu widzenia rozwoju regionu informacje jest 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSIWM 2020). Jest to element 

Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 – stanowi program operacyjny 

SRWM 2011-2020 w dziedzinie innowacyjna gospodarka. 

 
2 Źródła: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020 [online:] witryna internetowa Malopolska.pl 

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Strategia%20Rozwoju.pdf;  Program Strategiczny Regionalna Strategia 

Innowacji Województwa Małopolskiego 22  [online:] witryna internetowa Malopolska.pl, 

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Regionalna%20Strategia%20Innowacji%20Wojew%C3%B3dztwa%20Ma%C

5%82opolskiego%202020%20-%20aktualizacja%202018.pdf; Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego. 

Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014 –2020 [online:] 

witryna internetowa Malopolska.pl,  

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/5%20-%20Uszczegolowienie%20obszarow%20IS.pdf.  
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Celem głównym RSIWM 2020 jest zwiększona konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 

Małopolski poprzez realizację harmonijnej polityki, koncentrującej się na poprawie warunków  dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, innowacyjnej i naukowej, rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego oraz stymulowaniu popytu na innowacje i wzmacnianiu więzi kooperacyjnych 

między nauką i gospodarką, zwłaszcza w dziedzinach specjalizacji regionalnej.   

Priorytety RSIWM 2020: 

1. Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; 

2. Rozwój infrastruktury opartej na wiedzy; 

3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 

W ramach RSIWM 2020 określono regionalne inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego 

(RIS): 

• Nauki o życiu (life sciences); 

• Energia zrównoważona; 

• Technologie informacyjne i komunikacyjne; 

• Chemia; 

• Produkcja metali; 

• Elektrotechnika i przemysł maszynowy; 

• Przemysły kreatywne i czasu wolnego. 

 

Strategia rozwoju województwa wraz z korespondującymi dokumentami jest opisem zakresu 

kompetencji oraz propozycją działań, które mogą zostać podjęte m.in. przez instytucje otoczenia 

biznesu. 

 

Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

W poniższej tabeli (Tabela 2.) przedstawiono funkcjonujące na terenie województwa małopolskiego 

instytucje, których zadaniem jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. Instytucje występują 

zarówno jako organy administracji samorządowej lub spółki zależne Urzędu Marszałkowskiego, 

jak również jako spółki niezależne i formy oddolnych inicjatyw społecznych zrzeszające 

przedsiębiorców i wspomagające ich działalność dostępnymi instrumentami wsparcia.  
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Tabela 2. Instytucje wspierające przedsiębiorczość województwie małopolskim 

Instytucje zintegrowane 

Centrum Business in Małopolska Centrum Business in Małopolska jest partnerem Polskiej 

Agencji Inwestycji i Handlu prowadzącym zintegrowany 

system obsługi inwestorów w formie one-stop-shop, 

w ramach którego współpracują Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego SA, Województwo Małopolskie oraz 

Krakowski Park Technologiczny. Głównym zadaniem 

Centrum jest wspieranie inwestorów zarówno 

zagranicznych, jak i krajowych, zainteresowanych 

lokowaniem nowych inwestycji na terenie Małopolski oraz 

wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej małopolskich 

przedsiębiorstw. 

Małopolskie Obserwatorium 

Rozwoju Regionalnego 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pełni 

funkcję Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.  

Prace Obserwatorium koncentrują się na wspieraniu 

procesów prowadzenia i definiowania kierunków 

wdrażanych polityk publicznych przez decydentów 

województwa małopolskiego: Zarząd Województwa 

Małopolskiego i Sejmik Województwa Małopolskiego. 

Obserwatorium działa w strukturach Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

w Departamencie Polityki Regionalnej. 

Centrum Obsługi Inwestorów 

i Eksporterów (COIE) 

Instytucja powstała w ramach realizacji projektu 

systemowego zainicjowanego przez ówczesne ministerstwo 

ds. gospodarki. Celem projektu jest wzrost poziomu 

umiędzynarodowienia polskich firm poprzez ułatwienie 

przedsiębiorcom oraz organizacjom zrzeszającym 

przedsiębiorców dostępu do kompleksowych, wysokiej 

jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie 

niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji 

eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. 

Agencje Rozwoju Regionalnego 

Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A  

Instytucja podejmująca działania wpisujące się w Strategię 

Rozwoju Województwa Małopolskiego. Aktywnie wspiera 

inicjatywy lokalne oraz realizuje przedsięwzięcia służące 

rozwojowi regionu. Jedna z instytucji współpracujących 

w ramach Centrum Business in Malopolska. 

Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o. 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.  

Agencja Rozwoju Miasta S.A. 
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Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.  

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Centra Transferu Technologii 

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) 

Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej 

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej 

Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny 

Parki Technologiczne 

Krakowski Park Technologiczny 

Instytucja otoczenia biznesu typu one-stop-shop 

zarządzająca Polską Strefą Inwestycji. Jedna z instytucji 

współpracujących w ramach Centrum Business 

in Malopolska. 

Park Lifescience Kraków 

 

Rysunek 2. Parki Technologiczne w województwie małopolskim 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Klastry 

Klaster Life Science Kraków 

Organizacja stawiająca sobie za cel stworzenie sieci 

współpracy firm i organizacji posiadających największy 

w Polsce potencjał rynkowy w obszarze m.in. sektora 

medycznego, kosmetycznego, biotechnologicznego 

South Poland Cleantech Cluster 

Celem klastra jest stworzenie środowiska innowacyjnego 

i badawczego w celu wprowadzania technologii i usług 

cleantech do różnych sektorów i łańcuchów wartości. 

MedCluster - Klaster Medycyna Polska Południowy Wschód 

Klaster Edutainment 

Małopolski Klaster Poligraficzny 

Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych 

Tarnowski Klaster Przemysłowy 

Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych 

E-klaster Małopolski Klaster Informatyczny 

Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii 

Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii MINATECH  

Klaster Europejskie Centrum Gier  

Strefa Dizajnu 

INRET Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego 

Klaster Informatyczny TRIDENT 

Izby Gospodarcze 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 

Sądecka Izba Gospodarcza 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie 

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby 

Jurajska Izba Gospodarcza 

Tatrzańska Izba Gospodarcza 

Nowotarska Izba Gospodarcza 

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

Krakowska Izba Turystyki 

Izba Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 

Galicyjska Izba Gospodarcza 

Chrzanowska Izba Gospodarcza 

Wielicka Izba Gospodarcza 
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Podkrakowska Izba Gospodarcza z siedzibą w Skawinie 

Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej 

Izba Gospodarcza w Sułkowicach 

Wadowicka Izba Gospodarcza 

Odlewnicza Izba Gospodarcza 

Krakowska Kongregacja Kupiecka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.malopolska.pl/.  

 

Działania 

Działania instytucji z ramienia Urzędu Marszałkowskiego  

Jednym z głównych działań instytucji zależnych Urzędu Marszałkowskiego jest wsparcie 

informacyjno-doradcze, polegające na tworzeniu baz danych, zbiorów informacji oraz przewodników 

postępowania. W ramach działań tego rodzaju powstają m.in listy wyjazdów, targów, misji 

gospodarczych, bazy terenów inwestycyjnych, poradniki inwestora i eksportera, a także spis źródeł 

finansowania. Urząd Marszałkowski jest również źródłem finansowania dla inwestycji i eksporterów – 

zgodnie z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 można ubiegać się o dofinansowanie 

na wszelkie przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych 

w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie 

i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej. 

Działania pozostałych instytucji otoczenia biznesu  

Instytucje otoczenia biznesu niezależne od Urzędu Marszałkowskiego oferują działania doradcze, 

szkoleniowe, informacyjne i finansujące. Ze względu na częstą specjalizację instytucji, oferowane przez 

IOB usługi mogą być bliższe konkretnym branżom, jednak zwykle nie dysponują one takimi środkami 

jak Urząd Marszałkowski. Działania instytucji otoczenia biznesu zrzeszających podmioty skupione 

wokół jednej tematyki są najczęściej działaniami o charakterze specyficznym dla branży – ułatwienia 

w łańcuchu dostaw, kontakty biznesowe, budowanie świadomości oraz wspólne działania wspierające 

i wzmacniające zrzeszone podmioty w regionie. Oddolne inicjatywy są szansą dla wąskich 

i rozwijających się branż na zbudowanie silnej pozycji na rynku, która jest nieosiągalna dla 

rozproszonych małych przedsiębiorstw. 

 

Sposób komunikacji 

W ramach analizy sposobu komunikacji wybrano dwie główne strony, które zawierają informacje 

o województwie, planach rozwoju oraz informacje o wsparciu dla inwestorów i eksporterów: 

• https://www.malopolska.pl/, 

• https://businessinmalopolska.pl/. 

Strony posiadają nowoczesny interfejs, który umożliwia intuicyjne poruszanie się po stronie 

i wyszukiwanie potrzebnych informacji i materiałów. Zastosowane kafelkowe rozwiązania 

przekierowujące na dedykowane zakładki są funkcjonalnym usprawnieniem, jednak należy zachować 

spójność w ich stosowaniu – strona Business in Malopolska posiada podświetlające się przy najechaniu 
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na nie ikonki, które imitują kafelki przenoszące na podstrony. Zmniejsza to czytelność i funkcjonalność 

strony, sprawiając wrażenie błędu technicznego na stronie.  

Obie strony występują także w języku angielskim oraz są dostępne w wersji wysokokontrastowej, 

służącej łatwiejszemu dostępowi osób niedowidzących. Oficjalny portal województwa małopolskiego 

oferuje także powiększenie tekstu na stronie oraz zakładkę dla osób z wadami słuchu.  

 

DOBRA PRAKTYKA 

Tereny inwestycyjne 

Baza terenów inwestycyjnych dostępnych w województwie małopolskim jest przedstawiona na stronie 
internetowej Business in Malopolska (https://mapy.businessinmalopolska.pl/).  

Tereny zaprezentowane są w przyjazny dla odbiorcy sposób – do celu prezentacji wykorzystano 
interaktywną mapę terenów, która pozwala na wybranie terenu poprzez kliknięcie na mapę, wybranie z listy 
na pasku bocznym lub wyszukanie terenu za pomocą dostępnych na pasku bocznym filtrów. Oprócz 
wyszukiwania terenów dostępna jest również opcja wyszukiwania hal, biur oraz innych obiektów. 

 

Interfejs działa płynnie i pozwala na szereg różnych czynności ze strony użytkownika poszukującego terenu. 
Rozbudowane filtry umożliwiają zawężenie obszaru poszukiwań lub generują dodatkowe informacje 
dotyczące przeglądanego obszaru. Wynikiem wyboru terenu jest wycentrowanie mapy na wybranym terenie 
oraz wyświetlenie dostępnych o nim informacji oraz danych kontaktowych do  osób odpowiedzialnych za 
wybrany teren. 
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Strona dostępna jest w języku polskim i angielskim.  

 

2. Województwo lubuskie 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu3 

Województwo lubuskie jest województwem o jednej z najmniejszych populacji w Polsce – w 2018 roku 

lubuskie zamieszkiwało 1 015 440 osób, a co roku następuje odpływ ludności z regionu. Wskaźnik 

urbanizacji w województwie lubuskim wynosi nieco ponad średnią krajową (w Polsce 60,1%) 

i kształtuje się na poziomie 65%. W tabeli (Tabela 3.) zaprezentowano podstawowe wskaźniki 

dotyczące obecnego poziomu rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego. 

Tabela 3. Wskaźniki gospodarcze w województwie lubuskim 

Wskaźnik Wartość w 2017 r. Zmiana w stosunku do 2016 r. 

PKB 43 500 mln PLN +5,2% 

PKB per capita 42 793 PLN +4% 

Wartość eksportu 6,06 mld euro -3% 

Poziom bezrobocia 6,5% -2,1 p. proc 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

Bezrobocie w województwie lubuskim wciąż pozostaje większe niż średnia dla całej Polski, jednak 

obserwowany jest silny trend spadkowy poziomu bezrobocia w regionie. Województwo lubuskie 

znajduje się poniżej średniej Polski w wielu aspektach. Wysokie tempo rozwoju pozwala jednak na 

optymistyczne spojrzenie w przyszłość, w której dostępny w regionie potencjał zostanie efektywnie 

wykorzystany i pozwoli na jeszcze szybszy rozwój gospodarczy. Pomocą we wzroście i katalizatorem 

 
3 Źródła: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Raport o stanie województwa lubuskiego za rok 2018 , 

Zielona Góra 2019; Centrum Obsługi Inwestora Województwa Lubuskiego, Lubuskie w liczbach [online:] witryna internetowa 

COI WL, http://www.coi-lubuskie.pl/lubuskie-w-liczbach/. 
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rozwoju są instytucje samorządowe oraz wszelkie instytucje otoczenia biznesu, które swoimi 

działaniami wspierają w rozwoju przedsiębiorczości w regionie.  

 

Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego4 

Głównym dokumentem określającym cele strategiczne rozwoju, podejmowane działania i czynniki 

motywujące region do dalszego rozwoju jest Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 

(SRWL 2020). W ramach SRWL 2020 przeprowadzono analizę obecnych silnych i słabych stron regionu 

i wyznaczono obszary interwencji. Wizję rozwoju województwa przedstawiono w celach 

strategicznych, dla każdego z celów strategicznych opracowano również cele operacyjne, wskaźniki 

realizacji i kierunki interwencji. Cele strategiczne województwa lubuskiego w ramach przyjętej 

strategii: 

1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna; 

2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna; 

3. Społeczna i terytorialna spójność regionu; 

4. Region efektywnie zarządzany. 

Drugim dokumentem zawierającym istotne z punktu widzenia rozwoju regionu informacje jest 

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRIWL). Celem głównym, który został 

przedstawiony w dokumencie jest wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu 

jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz 

efektywnego zarządzania jego rozwojem. 

W ramach PRIWL określono regionalne inteligentne specjalizacje Województwa Lubuskiego (RIS):  

• Innowacyjny przemysł, 

• Zdrowie i jakość życia, 

• Współpraca i kooperacja biznesowa, 

• Zielona gospodarka. 

 

Strategia rozwoju województwa wraz z korespondującymi dokumentami jest opisem zakresu 

kompetencji oraz propozycją działań, które mogą zostać podjęte m.in. przez instytucje otoczenia 

biznesu. 

 

Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

W poniższej tabeli ( 

 
4 Źródła: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020  [online:] witryna internetowa Lubuskie.pl, 

http://lubuskie.pl/uploads/pliki/strategia/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubuskiego_2020.pdf; Inteligentne 

specjalizacje województwa lubuskiego [online:] witryna internetowa Lubuskie.pl, 

https://obserwuj.lubuskie.pl/uploads/documentsearch/id240/um%20lubuskie%20inteligentne%20specjalizacje.pdf ; 

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego  [online:] witryna internetowa Lubuskie.pl, 

http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/0/PRI_zmiany_+10.07.2018.pdf/7ca645ae -0437-4f90-8543-7ba7f93d6626/. 
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Tabela 4.) przedstawiono funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego instytucje, których 

zadaniem jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. Instytucje występują zarówno jako organy 

administracji samorządowej lub spółki zależne Urzędu Marszałkowskiego, jak również spółki 

niezależne i oddolne formy inicjatyw społecznych zrzeszające przedsiębiorców i wspomagające ich 

działalność dostępnymi instrumentami wsparcia.  

Tabela 4. Instytucje wspierające przedsiębiorczość województwie lubuskim 

Instytucje zintegrowane 

Lubuskie Centrum Obsługi 

Inwestora 

Centrum zajmujące się kompleksową obsługą obecnych 

i potencjalnych inwestorów w regionie. Świadczy także 

usługi w ramach promocji eksportu i wspierania działalności 

eksportowej w postaci bazy wiedzy, instrukcji i wiadomości 

oraz w postaci wsparcia w organizacji wyjazdów i misji 

gospodarczych. 

Lubuskie Regionalne 

Obserwatorium Terytorialne 

Działalność obserwatorium obejmuje przede wszystkim 

przygotowywanie bieżących analiz i ewaluacji polityk 

publicznych, badania i analizę strategii dotyczących 

aktualnej sytuacji oraz tworzenie scenariuszy na przyszłość. 

Obserwatorium regionalne prowadzi ścisłą współpracę 

z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym (KOT). 

Agencje Rozwoju Regionalnego  

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Centra Transferu Technologii 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 

Parki Technologiczne 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. 

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.  

 

Rysunek 3. Parki Technologiczne w województwie lubuskim 
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Źródło: opracowanie własne. 

Centra B+R 

Centrum Energetyki Odnawialnej Sp z o.o. 

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp z o.o. 

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) Sp. z o.o.  

Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych 

Strefy Ekonomiczne 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. 

Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Klastry i Stowarzyszenia 

Klaster Archiwizacji Cyfrowej 

Lubuski Klaster Metalowy 

Lubuski Klaster Przedsiębiorczości i Turystyki 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Gorzowie Wlkp.  

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości 

Zielonogórska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UZ 
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Izby Gospodarcze 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców 

Lubuska Izba Budownictwa 

Lubuska Izba Rolnicza 

Łużycka Izba Gospodarcza 

Zachodnia Izba Przemysłowo–Handlowa 

Instytucje finansujące 

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych 

Lubuski Fundusz Pożyczkowy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Działania 

Działania instytucji z ramienia Urzędu Marszałkowskiego  

Oprócz działań bezpośredniego wsparcia, działaniem pośrednim Urzędu Marszałkowskiego jest 

opracowanie standardów obsługi inwestora w województwie. Są to działanie kompleksowe, mające 

na celu zwiększenie efektywności stosowanych instrumentów oraz podniesienie jakości świadczonych 

usług, co przekładała się na lepszą współpracę z przedsiębiorcami.  

Działania pozostałych instytucji otoczenia biznesu  

Głównym obszarem działalności IOB są szkolenia, warsztaty, porady i konferencje, a w przypadku 

klastrów i izb branżowych imprezy wystawiennicze, seminaryjno-szkoleniowe oraz targi. W zakresie 

wsparcia eksportu produktów i usług działania IOB koncentrują się na kojarzeniu z partnerami 

biznesowymi, rzadziej na organizowaniu misji zagranicznych. W przypadku misji gospodarczych 

największe doświadczenie posiada Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Centrum 

Przedsiębiorczości i Transferu Technologii z Zielonej Góry.  

 

Sposób komunikacji 

W ramach analizy sposobu komunikacji wybrano dwie główne strony, które zawierają informacje 

o województwie, planach rozwoju oraz informacje o wsparciu dla inwestorów i eksporterów:  

• http://lubuskie.pl/, 

• http://www.coi-lubuskie.pl/. 

 

Liczne zakładki z rozbudowaną treścią, wykorzystanie przekierowujących ikon i kafelków i przemyślane 

grupowanie tematyczne to czynniki, które sprawiają, że obie strony są łatwe i intuicyjne dla odbiorcy. 

Dobrze dobrana treść w większości aspektów w wystarczającym stopniu pokrywa tematykę 

przewidzianą na stronie, a liczne przekierowania do zewnętrznych stron i formularze kontaktu 

pozwalają na uzupełnienie informacji w oparciu o inne źródła.  

https://businessinmalopolska.pl/
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Obie strony dostępne są w języku angielskim. Oficjalny portal województwa lubuskiego wyposażony 

jest w zakładkę dla osób niesłyszących, w której prezentowany jest film w języku migowym. Strona COI 

występuje w możliwej wersji wysokokontrastowej przystosowanej dla osób niedowidzących. 

Problemem obu stron jest niepełne przystosowanie do obsługi osób o specjalnych potrzebach, 

dostępne ułatwienia są przeznaczone tylko dla wybranych grup, nie istnieje kompleksowy zestaw 

ułatwień. 

 

DOBRA PRAKTYKA 

Tereny inwestycyjne 

Baza terenów inwestycyjnych w województwie lubuskim zrealizowana jest w taki sam sposób jak 

w województwie małopolskim, strona internetowa z terenami inwestycyjnymi wykorzystuje taki 

sam moduł prezentacji danych. 

 

3. Województwo opolskie 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu5 

Województwo opolskie jest najmniejszym i jednocześnie najmniej zaludnionym województwem kraju. 

Jego powierzchnia wynosi 9,4 tys. km2, co stanowi 3% powierzchni kraju, a jego populacja w 2018 roku 

wyniosła 948 808 osób i maleje z roku na rok. Województwo zmaga się z odpływem ludności do innych 

regionów (szczególnie okolic Wrocławia) i ujemnym przyrostem naturalnym. Sprawia to, że populacja 

województwa się starzeje, a rynek pracy staje się mniej atrakcyjny dla inwestorów 

Województwo opolskie jest regionem, w którym ponad połowa (50,7%) dochodów pochodzi właśnie 

z przemysłu, w szczególności z przetwórstwa przemysłowego. Jest też województwem dostarczającym 

najmniejszy wkład do PKB Polski – niewiele ponad 2% ogółu. Zarobki mieszkańców w skali kraju 

osiągają przeciętnie 79,4% średniej. Należy również zwrócić uwagę na słabo rozwinięty sektor usług. 

Ma to szczególne znaczenie w obliczu dominujących trendów światowych, w których segment ten 

stanowi o większości dochodu i wskazuje regiony rozwinięte. Cechuje się również bardzo niskimi 

wydatkami na B+R (przedostatni wynik w kraju). 

Specyficzne dla tego województwa jest silne powiązanie z rynkiem niemieckim. Ponad połowa 

eksporterów wysyła tam swoje produkty. W dalszej kolejności znajdują się Czechy, Ukraina i Słowacja. 

Większość produkcji występującej w regionie skupia się na tzw. technice średniej, która również nie 

wspiera rozwoju technologii i opiera się mocno na istniejących już rozwiązaniach.  

W tabeli (Tabela 5.) zaprezentowano podstawowe wskaźniki obrazujące rozwój gospodarczy 

województwa opolskiego. 

 
5 Źródła: Bank Danych Lokalnych GUS [online:] witryna GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL/; Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego, Raport o stanie województwa opolskiego za rok 2018; Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki , Dla Inwestora 

[online:] witryna internetowa COI Opolskie, http://coi.opolskie.pl/#dla-inwestora. 
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Tabela 5. Wskaźniki gospodarcze w województwie opolskim 

Wskaźnik Wartość w 2018 r. Zmiana w stosunku do 2017 r. 

PKB 43 188 mln PLN +6% 

PKB per capita 43 712 PLN +6% 

Poziom bezrobocia 6,3% -1,0 p. proc 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

Interesującą właściwością jest bardzo niski poziom powstawania nowych przedsiębiorstw. Według 

danych GUS, ich liczba w stali roku zwiększyła się zaledwie o 0,2%, co w porównaniu do innych 

regionów jest bardzo niskim wynikiem. 

 

Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego6 

Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego standardowo dzieli się na wizję, 

wyzwania rozwojowe (jedno horyzontalne i cztery tematyczne), które następnie rozbite są na cele 

strategiczne, cele operacyjne i przypisane do nich działania. Do celów strategicznych przypisane zostały 

również oczekiwania wobec administracji rządowej, wskaźniki realizacji celów i podmioty 

zaangażowane w ich realizację. Dokument w swojej strukturze dotyka rozwoju gospodarki w trzech 

tematycznych wyzwaniach rozwojowych – „Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i 

współpracy z nauką”, „Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku” i 

„Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich region”. Nawiązuje również 

w trzech z dziesięciu celów strategicznych – „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, „Dynamiczne 

przedsiębiorstwa” i „Konkurencyjna aglomeracja opolska”.  

Kolejnym dokumentem jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego, której 

konstrukcja jest zbliżona do Strategii Rozwoju. Podstawową różnicą jest położenie szczególnego 

nacisku na rozwój innowacyjności. Do kategorii gospodarki zaliczają się działania związane z rozwojami 

technologii małoodpadowych, odnawialnych źródeł energii, automatyzacji i robotyzacji. Należy 

zwrócić uwagę, że wymienione dokumenty posiadają bardzo krótką część związaną z analizą obecnej 

sytuacji w regionie i nie bazują na adekwatnych wartościach liczbowych mogących ją zobrazować. 

Oparte są na formułach bardziej ogólnych i opartych częściowo o analizę SWOT. 

 
6 Źródła: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020  [online:] witryna internetowa budżet.opolskie.pl, 

https://budzet.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/02/Strategia-Rozwoju-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-do-2020-

r..pdf; Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do ro ku 2027 [online:] witryna internetowa opolskie.pl, 

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2019/11/RSIWO2027_projekt.pdf; Specjalizacje inteligentne województwa 

opolskiego oraz potencjalne specjalizacje województwa opolskiego z wyszczególnieniem  [online:] witryna internetowa 

ocrg.opolskie.pl, http://rpo.ocrg.opolskie.pl/uploads/zamowienia/assets/2_1_3/Opracowanie_%E2%80%9ESpecjalizacje_in

teligentne_wojew%C3%B3dztwa_opolskiego_oraz_potencjalne_specjalizacje_inteligentne_wojew%C3%B3dztwa_Opolskie

go_z_wyszczeg%C3%B3lnieniem%E2%80%9D..pdf 
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Inteligentne Specjalizacje województwa są przedstawione w inny sposób niż w analizowanych już 

regionach. Określone zostały jako grupy technologii i produktów, które następnie uszczegółowiono. 

Ich struktura przestawia się następująco: 

Tabela 6. Inteligentne Specjalizacje w województwie opolskim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Załącznik nr. 10. Specjalizacje Inteligentne województwa opolskiego oraz 

potencjalne Specjalizacje Inteligentne województwa opolskiego”  

 
Grupy technologii, produktów 

i procesów w ramach 
obszarów rozwoju 

Wyszczególnienie 

Inteligentne 

specjalizacje 

Potencjalnie 

specjalizacje 

inteligentne 

Technologie chemiczne 

(zrównoważone) 

Zrównoważone technologie 

budownictwa i drewna 

Technologie przemysłu 

maszynowego  
i metalowego 

Technologie przemysłu 

energetycznego (w tym OZE, 

poprawa efektywności 

energetycznej) 

Technologie rolno-spożywcze 

Procesy i produkty ochrony 

zdrowia i środowiska 

Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów 

polimerowych 

Technologie chemiczne organiczne 

Chemia specjalistyczna 

Produkty chemiczne na bazie surowców 

odnawialnych 

Technologie budownictwa niskoenergetycznego 

Technologie cementu, wapna i betonu 

Technologie drewna 

Technologie układów napędowych 

Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i 

urządzeń 

Technologie wytwarzania energii 

Technologie silników 

Technologie wysokich napięć 

Technologie produkcji roślinnej  

Technologie produkcji i przetwarzania żywności w 

szczególności przetwarzanie mleka 

Produkty ochrony zdrowia 

Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt 

turystyczny 

Proces organizacyjny systemu transportu 

intermodalnego przyjaznego środowisku 

Technologie metali 
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Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

W poniższej tabeli (Tabela 7.) przedstawiono funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego 

instytucje, których zadaniem jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. Instytucje występują 

zarówno jako organy administracji samorządowej lub spółki zależne Urzędu Marszałkowskiego, jak 

również spółki niezależne i oddolne formy inicjatyw społecznych zrzeszające przedsiębiorców 

i wspomagające ich działalność dostępnymi instrumentami wsparcia.  

Tabela 7. Instytucje wspierające przedsiębiorczość w województwie opolskim 

 

 

Instytucje zintegrowane 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki  Jednostka o najszerszych kompetencjach związanych z 
gospodarką, rozwojem przedsiębiorczości i innowacji w regionie; 
świadczy usługi doradcze, informacyjne, operuje voucherami i 
grantami wspierającymi przedsiębiorców; w jego ramach działa 
COIiE, jest Instytucją Zarządzającą procesem wdrażania RSI dla 
województwa opolskiego 

COIiE Opolskie 

Centra B+R 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (oddział w Opolu) 

Centra Transferu Technologii 

Opolskie Centrum Transferu Innowacji 

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie  

Parki Technologiczne 

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu 

Stowarzyszenie park Przemysłowy Metalchem 

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy 

 

Rysunek 4. Parki Przemysłowo-Technologiczne w województwie opolskim 
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Źródło: opracowanie własne. 

Strefy Ekonomiczne 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Opole 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Gliwicka 

Klastry 

Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER 

Klaster Odnawialnych Źródeł Energii „Ekoenergia Opolszczyzny” 

Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego e-KOLOT – „Kraina Miodu i Mleka” 

Klaster Gór Opawskich 

Opolski Klaster Medyczny 

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry 

Śląski Klaster Drzewny 

Opolski Klaster Informatyczny „OPINFO” 

Opolski Klaster Budowlany – „Opolski Dom” 

Klaster szkoleniowo-doradczy „Konsorcjum Człowiek” 

Klaster Budownictwa Energooszczędnego „TERMOMAX” 

Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 

Fundacja Oświecony 
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Fundacja Mediatio 

Business Centre Club Loża Opolska 

Fundacja Rozwoju Śląska 

Izby Gospodarcze 

Opolska Izba Gospodarcza 

Izba Gospodarcza "Śląsk" 

Izba Rzemieślnicza w Opolu 

Instytucje finansujące 

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju 

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Działania 

Działalność w regionie skoncentrowana jest wokół Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), 

które jest obecnie odpowiedzialne za wiele poprzednio rozproszonych kompetencji związanych ze 

stymulowaniem rozwoju gospodarczego i przyciągania inwestorów.  

OCRG jest instytucją pośredniczącą w ramach RPO WO 2014-2020, a także organizuje projekty 

związane ze szkoleniami, mentoringiem biznesowym, wymianą doświadczeń oraz zwiększaniem 

innowacyjności w regionie. Ponadto zarządza COIE, nadzoruje wdrażanie regionalnego RSI stymuluje 

nawiązywanie i rozwój relacji pomiędzy nauką a biznesem.  

DOBRA PRAKTYKA 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa 

Opolskiego nr V/38/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku jako jednostka budżetowa Samorządu 

Województwa Opolskiego. Działa na podstawie regulaminu organizacyjnego aktualizowanego 

ostatnio w 2016 roku. 

Misją organizacji jest tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, 

pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki województwa. Podejmuje również działania związane z promocją regionu w skali 

regionalnej i międzynarodowej w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa. 

Usprawnia proces pozyskiwania i obsługi inwestorów.  

W jego ramach działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIiE), które prócz posiadania bazy 

ofert inwestycyjnych, wspiera proces inwestycyjny poprzez pomoc osobom i firmom 

zainteresowanym. Ponadto OCRG jest Instytucją Zarządzającą procesem wdrażania Regionalnej 

Strategii Innowacji, a także Instytucją Pośredniczącą w ramach RPO WO 2014-2020. 

Ważnymi elementami działalności jest również budowanie regionalnej sieci informacji gospodarczej 

dla biznesu oraz propagowanie idei klastrowej. 

Przykładowymi projektami przeprowadzonymi przez jednostkę są: 
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• Mentoring biznesowy 

Celem projektu jest promocja idei mentoringu w województwie opolskim. We współpracy z Opolską 

Lożą BCC i Opolską Izbą Gospodarczą, OCRG umożliwia początkującym przedsiębiorcom 

(kwalifikującym się jako MŚP działające na rynku nie dłużej niż 5 lat) skorzystanie z doświadczenia 

i wiedzy opolskich firm, które odniosły sukces.  

• InduCult2.0 

Projekt odpowiada na stosunkowo złożoną kwestię rozwoju i ewolucji kultury przemysłowej 

w Europie Środkowej. Jego uczestnicy mają wykorzystać materialne i niematerialne zasoby ich 

industrialnej przeszłości, teraźniejszości czy przyszłego rozwoju ich przemysłu w celu stworzenia 

w regionie atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. W ramach projektu 

partnerami są przedsiębiorstwa, zespoły naukowców, a także organizacje kultury (muzea), szkoły 

i związki artystów. Docelowo projekt ma ugruntować Kulturę Przemysłową jako unikalną cechę 

województwa opolskiego i wykorzystać ją do przyciągania dalszych inwestycji oraz stymulowania 

kreatywności i innowacyjności w środowisku przemysłowym.  

• Opolska Platforma Innowacji 

 

Projekt miał na celu poprawę sieci współpracy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości pomiędzy 

sektorem badawczo-rozwojowym i przedsiębiorstwami. Dodatkowo, w jego ramach 

przeprowadzono promocję innowacyjności poprzez komercjalizację wyników badań i wiedzy, a 

także organizację i udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz giełdach 

kooperacyjnych. 

Struktura spółki: 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki 

 

Sposób komunikacji 

Ze stron internetowych instytucji proinwestycyjnych działających w województwie opolskim wyróżnia 

się przede wszystkim portal http://coi.opolskie.pl/. Strona jest graficznie atrakcyjna – posiada wyraźną 

szatę kolorystyczną podkreślającą najważniejsze elementy oraz różnej wielości czcionki uwypuklające 

najważniejsze elementy opisowe. Ponadto w związku ze strukturą eksportu oraz inwestycji w  regionie, 

których duża część związana jest z rynkiem Niemiec – przetłumaczona jest na język angielski i 

Dyrektor 

Trzech Zastępców 

Dyrektora 

Główny Księgowy 

Dział Autokontroli i 

Informacji Europejskiej 

Dział RSI 

Dział Wsparcia Kadr 

dla Gospodarki 

Centrum Obsługi 

Inwestora i Eksportera 

Dział Rozliczeń 

Projektów 

Dział Przyjmowania i 

Oceny Projektów 

Dział Wsparcia 

Przedsiębiorczości 

Dział Finansowo-

Księgowy 

Zarząd Województwa Opolskiego 

Zespół Radców 

Prawnych 

Stanowisko do spraw 

przedsiębiorczości i 

innowacji 

Stanowisko do spraw 

polityki informacyjnej 

Rozliczeń Windykacji 

Stanowisko do Spraw 

Audytu 

Wewnętrznego 
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niemiecki. Intuicyjny układ pozwala na dostanie się do zakładek zawierających niezbędne informacje 

w kilku kliknięciach. 

Posiada interaktywną mapę z zaznaczanymi obszarami inwestycyjnymi. Jest zrobiona na planie zdjęć 

satelitarnych i oferuje dokładny wgląd w oferty wybranych działek. Posiada dokładne informacje o 

gruncie, infrastrukturze, lokalizacji, połączeniach komunikacyjnych i innych.  

Podobny układ stosuje strona OCRG, jednak nie posiada ona tłumaczenia na dodatkowe języki oraz 

posiada więcej zakładek, które zawierają informacje dotyczące również prowadzonych projektów oraz 

działalności informacyjnej, doradczej oraz finansowej.  

 

4. Województwo pomorskie 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu7 

Województwo pomorskie, najdalej na północ wysunięte województwo w Polsce, co roku odnotowuje 

przyrost mieszkańców – w 2018 roku liczba ta wyniosła 2,295 milionów osób.  W tabeli (Tabela 8.) 

zaprezentowano podstawowe wskaźniki obrazujące rozwój gospodarczy województwa pomorskiego.  

Tabela 8. Wskaźniki gospodarcze w województwie pomorskim 

Wskaźnik Wartość w 2018 r. Zmiana w stosunku do 2017 r. 

PKB 124 553 mln PLN +6,3% 

PKB per capita 53 497 PLN +7% 

Poziom bezrobocia 4,9% -0,5 p. proc 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu o stanie województwa Województwo Pomorskie 2018 . 

Region znajduje się w stosunkowo korzystnej sytuacji – posiada atrakcyjne turystycznie położenie, 

dogodne dla rozwoju transportu oraz umożliwiające inwestycje w odnawialne źródła energii. 

Mieszkańcy są aktywni gospodarczo, a ich firmy są nastawione na eksport (szczególnie w zakresie 

technologii wyższych). W województwie odnotowuje się wysoki przyrost naturalny i dodatnie saldo 

migracji. Do problemów województwa należy: niski poziom zatrudnienia i aktywności zawodowej; 

ograniczona skuteczność oferty dla inwestorów zewnętrznych, niski poziom kształcenia na poziomie 

podstawowym, niski poziom bezpieczeństwa energetycznego oraz przeciwpowodziowego, 

niewykorzystany potencjał naukowy i instytucjonalny związany z rozwojem B+R i współpracą 

z sektorem prywatnym. 

Województwo pomorskie posiada wysoki potencjał  rozwojowy, który nie jest jednak w pełni 

wykorzystywany. Działania samorządu regionalnego oraz regionalnych instytucji otoczenia biznesu 

mają na celu pełne wykorzystanie potencjału i stymulowanie dalszego rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu. 

 

 
7 Źródła: Bank Danych Lokalnych GUS [online:] witryna GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL/; Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, Raport o stanie województwa pomorskiego w 2018; Invest in Pomerania, Dlaczego Pomorskie [online:] witryna 

internetowa Invest in Pomerania https://investinpomerania.pl/dlaczego-pomorskie/. 
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Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego8 

Dwoma dokumentami będącymi podstawą do definiowania działalności wspierającej rozwój regionu 

są Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) oraz Regionalna Strategia 

Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RSIWP). 

SRWP 2020, wychodząc od diagnozy obecnej sytuacji, przedstawia scenariuszowy model rozwoju 

województwa. Pomimo różnych przewidywań co do przebiegu rozwoju województwa, wyzwania i cele 

strategiczne, które stoją przed województwem, pozostają niezmienne. Celami strategicznymi są: 

• Nowoczesna gospodarka; 

• Aktywni mieszkańcy; 

• Atrakcyjna przestrzeń. 

 

Każdemu celowi strategicznemu przypisane są cele operacyjne, a do każdego celu operacyjnego 

określone są kierunki działań. Są one dokładnie rozpisane, wraz z wyznaczeniem jednostek 

odpowiedzialnych za ich realizację oraz wskazaniem mierników, które będą wykorzystane do 

weryfikacji ex-post.  

RSIWP jest dokumentem bardziej zorientowanym na rozwój gospodarczy w ujęciu ekonomicznym. 

Celem generalnym, który został przedstawiony w dokumencie, jest zbudowanie skutecznego 

i sprawnego systemu wspomagania rozwoju innowacji dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności 

Regionu.  

W ramach dokumentu określono także główne priorytety: 

• Zwiększenie zdolności firm do wprowadzenia innowacji; 

• Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R; 

• Zbudowanie systemu wdrażania systemu RIS-P. 

 

W dokumencie przedstawiono jasną strukturę wdrażania strategii – dokonano opisu podmiotów, ich 

zadań i kompetencji w zakresie wdrażania strategii, a także systemów, które należy stworzyć aby 

skutecznie zrealizować strategię.  

Inteligentne Specjalizacje nie zostały określone w ramach konkursu skierowanego do 

zainteresowanych środowisk naukowych i gospodarczych. W jego ramach Zarząd Województwa 

Pomorskiego wybrał następujące obszary ISP: 

• Technologie offshore i portowo-logistyczne; 

• Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; 

• Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz 

w budownictwie; 

• Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia . 

 
8 Źródła: Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020  [online:] witryna internetowa Pomorskie.eu, 

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/21727/Strategia+Rozwoju+Wojew%C3%B3dztwa+Pomorskiego+2020/09

a4e111-1310-41a5-bc58-255df242bcb0; Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) [online:] 

witryna internetowa Ris-pomorskie.pg.gda.pl, http://www.ris-pomorskie.pg.gda.pl/fileadmin/docs/RIS-P.pdf. 
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Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

W poniższej tabeli (Tabela 9.) przedstawiono funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego 

instytucje, których zadaniem jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. Instytucje występują 

zarówno jako organy administracji samorządowej lub spółki zależne Urzędu Marszałkowskiego, jak 

również jako spółki niezależne i formy oddolnych inicjatyw społecznych zrzeszające przedsiębiorców 

i wspomagające ich działalność dostępnymi instrumentami wsparcia.  

 

Tabela 9. Instytucje wspierające przedsiębiorczość województwie pomorskim 

 Instytucje zintegrowane 

Agencja Rozwoju Pomorza Jeden z intensywniej działających podmiotów na terenie 

Pomorza – promuje region, dystrybuuje środki unijne, szkoli i 

doradza firmom; zrealizowała m.in. projekt Pomorski Broker 

Eksportowy. 

Centrum Obsługi Inwestora Pomorskie  

Pomorska Rada Przedsiębiorczości 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu 

Agencje Rozwoju Regionalnego  

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 

Agencja Rozwoju Gdyni 

Centra Transferu Technologii 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego 

Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechnika Gdańska  

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A. 

Parki Naukowo-Technologiczne 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia 

Gdański Park Naukowo-Technologiczny 

Kwidzyński Park Naukowo-Technologiczny 

Słupski Inkubator Technologiczny 
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Rysunek 5. Parki Przemysłowo-Technologiczne w województwie pomorskim 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Strefy Ekonomiczne 

Pomorska SSE 

Słupska SSE 

Klastry i Stowarzyszenia 

Fundacja Gospodarcza w Gdyni Organizacja non-profit wspierająca rozwój przedsiębiorczości i 

kwalifikacji pracowników na lokalnym rynku pracy. Prowadzi 

szereg działań w całym kraju, w tym jest odpowiedzialna 

za zakładanie innych instytucji, jak np. Agencje Rozwoju 

Regionalnego w Gdańsku i Inkubatory Przedsiębiorczości. 

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP 

Gdański Związek Pracodawców 

Gdański Klub Biznesu 

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa  

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni 

Pomorska Izba Rolnicza 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Centrum Wspierania Biznesu w Lęborku  

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa 

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości wraz z Funduszem Pożyczkowym 
„Słupia” 
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Instytucje finansujące 

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (PRFPK) 

Pomorski Fundusz Rozwoju 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Działania 

Działania instytucji z ramienia Urzędu Marszałkowskiego  

Jednym z interesujących działań, które mają na celu rozwój województwa, jest stworzenie 

Pomorskiego Brokera Eksportowego – instytucji, której głównym celem jest wskazywanie 

przedsiębiorcom potencjalnych kierunków rozwoju oraz udostępnianie danych i informacji, które służą 

zwiększeniu ich świadomości nt. rynku globalnego. Broker eksportowy oferuje również granty na 

udział w zagranicznych targach, wystawach i wyjazdach na misje handlowe. Zajmuje się także 

organizacją wydarzeń szkoleniowych i warsztatowych dla zainteresowanych działalnością eksportową. 

W ramach działań w województwie kładzie się również duży nacisk wsparcie turystyki. Warte 

wyróżnienia są dwa najnowsze projekty – Citroinno i SB Well. Celem pierwszego projektu jest wzrost 

innowacyjności firm branży turystycznej i wprowadzenie stosowania elementów Gospodarki Obiegu 

Zamkniętego. Celem projektu SB Well jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat koncepcji well-

being i możliwości jej wykorzystania.  

Działania pozostałych instytucji otoczenia biznesu  

Działania podejmowane przez instytucje są zbliżone do obserwowanych w innych regionach. 

Ograniczają się do doradztwa, informowania, szkoleń przedsiębiorców i pracowników oraz pomocy w 

uzyskaniu finansowań ze środków unijnych.  

Na tle wyróżnia się Fundacja Gospodarcza, której jednak zakres dz iałania wychodzi częściowo poza 

region. Jednym z ważniejszych działań w regionie jest otwarcie i zarządzanie Gdańskim Inkubatorem 

Przedsiębiorczości. Interesującymi przykładami działań na rzecz rozwoju gospodarczego są również 

projekty „ecoZAWÓD” (polegający na dostosowaniu systemów kształcenia zawodowego do wyzwań 

zielonej gospodarki) oraz Pomorskie Miasteczko Zawodów (pomagające zainteresowanym wyborem 

i kierowaniem swojej kariery zawodowej). 

 

Sposób komunikacji 

Dostępne strony internetowe zawierające informacje dla eksporterów i inwestorów, poddano 

zbiorczej analizie. Większość stron jest tworzonych według zbliżonego szablonu, z panelem 

z zakładkami znajdującym się u góry strony. Dobrą praktyką jest zakładka na portalu Pracodawców 

Pomorza, która porusza się wraz z użytkownikiem. Treść dostępna na stronach jest odpowiednio 

skategoryzowana. 

Strony w większości przypadków nie posiadają tłumaczenia na języki obce, jedynie Pomorski Fundusz 

Rozwoju, COIiE Pomorskie i Fundacja Gospodarcza wyposażyły swoje strony w wersję angielską. Kilka 

z nich posiada możliwość regulacji wielkości tekstu i kontrastu strony, w celu dostosowania dla osób 

niedowidzących. Żadna z analizowanych stron nie stanowi wyróżniającego się wzoru do naśladowania.  
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DOBRA PRAKTYKA 

Agencja Rozwoju Pomorza 

Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) jest spółką akcyjną należącą w 100% do Samorządu Województwa 

Pomorskiego i istnieje od 1992 roku. Została utworzona z inicjatywy władz województwa przy 

udziale firm reprezentujących ważne dla regionu sektory gospodarki: portowy, paliwowo-

energetyczny, finansowy i budowlany. ARP powstała na mocy Aktu Notarialnego (powołania) z dnia 

7 maja 1992 roku, Repertorium A nr 1518/1992. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Przedsiębiorców pod nr 4441. Działa na podstawie statutu, którego ostatnia aktualizacja została 

przeprowadzona 14.06.2017 roku. 

Misją ARP jest promocja gospodarcza oraz wspieranie rozwoju gospodarczego małych i średnich 

przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Jej zadania to między innymi: wspieranie działania 

samorządu województwa oraz samorządów lokalnych, wspieranie procesów inwestowania w 

województwie, nawiązywanie współpracy na poziomie międzyregionalnym i międzynarodowym. 

Ponadto ARP jest pośrednikiem w dystrybucji funduszy UE dla instytucji wspierających rozwój 

przedsiębiorczości. Wdraża fundusze Europejskie w ramach programów krajowych i regionalnych. 

Zarządza Funduszem Kapitałowym, którego celem jest rozwijanie spółek technologicznych o 

wyższym od rynkowego ryzyku oraz dużej stopie wzrostu. Pracownicy funduszu zarządzają 

poszczególnymi spółkami, prowadzą nadzór nad ładem korporacyjnym, opiekują się działalnością 

operacyjną, wspierają w poszukiwaniu kapitału, są zaangażowani w procesy restrukturyzacji, a także 

nadzorują sprzedaż aktywów i ewentualną likwidację spółek.   

Spółka przeprowadza szereg projektów mających na celu realizację zadań statutowych. Niektórymi 

z nich są: 

• Pomorski Broker Eksportowy 

 

Projekt, którego celem jest zwiększenie potencjału eksportowego regionu. Realizowany jest poprzez 

usługi badania potencjału firm, szkolenia oraz dostarczanie informacji o wybranych rynkach 

krajowych i branżowych. Dodatkowo oferuje granty na wyjazdy na wydarzenia targowe oraz misje 

handlowe promujących ofertę aplikujących przedsiębiorstw.  Posiada stronę internetową, na której 

można znaleźć dane o eksporcie. 

• CITROINNO 

https://bip.arp.gda.pl/plik,6877,statut-agencji-rozwoju-pomorza.pdf
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Projekt skierowany do firm branży turystycznej (związane z usługami: zakwaterowania, 

gastronomicznymi, SPA, obsługi spotkań biznesowych i konferencji) mający na celu zwiększenie 

innowacyjności i wykorzystanie elementów Gospodarki Obiegu Zamkniętego w oferowanych 

usługach i przyjętych modelach biznesowych. 

• SNOwMAN (Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing 

SMEs through increased capacity of business intermediaries) 

 

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności w firmach nie technologicznych. Cel zrealizowany 

zostanie poprzez przygotowanie narzędzi do pracy konsultantów z IOB, które współpracują z tego 

typu firmami, które zwiększą skuteczność współpracy z podmiotami.  

Prócz działalności projektowej ARP tworzy szkolenia, oferuje usługi marketingowe, promocyjne, 

informacyjne oraz doradcze (finansowe i transakcyjne, biznesowe, partnerstw publiczno-

prywatnych, związane z rozwojem działalności, eksportem, pozyskaniem środków z Funduszy 

Europejskich), a także prowadzi Centrum Obsługi Inwestora. W ramach ostatniego działania jest w 

stanie przygotować raporty nt. obecnej sytuacji regionu pod kątem specyfikacji potencjalnego 

inwestora, norm prawnych, wskazać dostępne formy wsparcia inwestycji, pośredniczyć w 

kontaktach z lokalną administracją i potencjalnymi partnerami biznesowymi, zasugerować oferty 

najmu i sprzedaży terenów inwestycyjnych oraz przestrzeni biurowych. Prowadzi również tzw. 

obsługę poinwestycyjną, która dotyczy wsparcia inwestora w pierwszych etapach działalności.  

Struktura spółki: 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 
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Kontraktowania 

Wdrażania 

Kontraktowania RPO 

Kontraktowania POIG 
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2.2.1 RPO 

Płatności i 
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Płatności i 
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Wdrażania inicjatywy 

Jessica 

Usług 

informatycznych 

Projektowa 

Edukacji regionalnej 

Obsługi 
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5. Województwo mazowieckie 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu9 

Województwo mazowieckie jest najbardziej zaludnionym regionem Polski – w 2018 roku 

województwo zamieszkiwało 5 403 tys. osób, a liczba mieszkańców zwiększa się każdego roku wy 

wyniku dodatniego salda migracji.  

W tabeli (Tabela 10.) zaprezentowano podstawowe wskaźniki obrazujące rozwój gospodarczy 

województwa mazowieckiego. 

Tabela 10. Wskaźniki gospodarcze w województwie mazowieckim 

Wskaźnik Wartość w 2018 r. Zmiana w stosunku do 2017 r. 

PKB 478 129 mln PLN +7% 

PKB per capita 167 743 PLN +6% 

Poziom bezrobocia 4,9% -0,7 p. proc 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu o stanie województwa mazowieckiego za rok 2018. 

Województwo mazowieckie charakteryzuje się bardzo dobrą sytuacją gospodarczą w stosunku do 

pozostałych regionów Polski. Wskaźniki gospodarcze regionu są zdecydowanie wyższe niż w innych 

województwach, głównie za sprawą położenia stolicy Polski – Warszawy, która zawyża zdecydowanie 

statystykę. Negatywnym zjawiskiem nękającym region jest wysoka dysproporcja pomiędzy obszarem 

metropolitalnym, a terenami wiejskimi, jak również pomiędzy Warszawą, a jej peryferiami. Ponadto 

region zmaga się ze wzrastającą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym. Odpowiednie działania 

instytucji wspierających są po części motorem sukcesu regionu, a dalsze działania w myśl strategii 

rozwoju mogą rozwiązywać i zapobiegać problemom województwa.  

 

Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego10 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (SRWM 2030) posiada wizję, cel 

nadrzędny, cele priorytetowe i cele strategiczne. Ich struktura ma charakter hierarchiczny, więc celowi 

nadrzędnemu podporządkowano inne, pomniejsze elementy.  

Priorytetowym celem strategicznym jest „Przemysł i produkcja”, który opisany jest jako rozwój 

przemysłu technologii zaawansowanej i średniozaawansowanej oraz przetwórstwa rolno-

spożywczego nastawionych na eksport.  

Innymi celami strategicznymi są: 

• Gospodarka – rozwój działalności gospodarczej oraz wdrażanie nowych technologii produkcyjnych 

 
9 Źródła: Bank Danych Lokalnych GUS [online:] witryna GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL/; Urząd Statystyczny w Warszawie, 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2018 r. [online] witryna internetowa Urzędu 

Statystycznego https://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/raport-o-sytuacji-spoleczno-

gospodarczej-wojewodztwa-mazowieckiego-w-2018-r-,13,8.html; 
10 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku  [online:] witryna internetowa Mazowieckiego 

Biura Planowania Regionalnego https://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/STRATEGIA%20ROZWOJU%20
WOJEWODZTWA%20MAZOWIECKIEGO%20DO%20ROKU%202030/SRWM%20SKR%20POL.pdf 
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• Przestrzeń i transport – poprawa spójności terytorialnej i ustrukturyzowanie ładu przestrzennego 

• Społeczeństwo – poprawa jakości życia i kapitału ludzkiego do tworzenia nowoczesnej gospodarki 

Wspomniane są również cele ramowe: 

• Środowisko i energetyka – rozważne gospodarowanie zasobami środowiska, dostarczanie energii 

pochodzących ze zdywersyfikowanych źródeł  

• Kultura i dziedzictwo – czyli wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz środowiska do rozwoju 

gospodarczego regionu 

Każdy z powyższych został opisany pod kątem wymiaru terytorialnego – czy dotyczy samego miasta 

Warszawy, całego obszaru metropolitalnego, czy terenów wiejskich. Dodatkowo cele zostały rozpisane 

na konkretne kierunki działań wraz z ich późniejszym uszczegółowieniem.  

Dodatkowym uszczegółowieniem powyższego dokumentu jest „Regionalna Strategia Innowacji dla 

Mazowsza do 2020 roku” i przyczynia się do realizacji celu priorytetowego oraz dwóch celów 

strategicznych związanych z sytuacją gospodarczą regionu.  

Rozpisane są w dokumencie na cel główny: 

• Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia 

konkurencyjności w skali UE 

I podporządkowanych mu pięć celów strategicznych: 

• Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności 

• Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa 

mazowieckiego 

• Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie  

• Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych sprzyjających 

kreatywności i kooperacji 

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

Do każdego dołączono cele operacyjne, które uzupełnione zostały o rekomendowane działania. W 

dokumencie uwzględniono również strukturę wdrażania i źródła ich finansowania. W jednym z 

załączników określa również Inteligentne Specjalizacje, którymi są: 

• Bezpieczna żywność 

• Inteligentne systemy zarządzania 

• Nowoczesne usługi dla biznesu 

• Wysoka jakość życia 

 

Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

W poniższej tabeli (Tabela 11.) przedstawiono funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego 

instytucje, których zadaniem jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. Instytucje występują 

zarówno jako organy administracji samorządowej lub spółki zależne Urzędu Marszałkowskiego, jak 

również jako spółki niezależne i oddolne inicjatywy społeczne, zrzeszające przedsiębiorców 

i wspomagające ich działalność dostępnymi instrumentami wsparcia.  
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Tabela 11. Instytucje wspierające przedsiębiorczość województwie pomorskim 

Instytucje zintegrowane 

COIiE Mazowieckie 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych 

Mazowiecka Rada Innowacyjności 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (Wydział Rozwoju i Zarządzania 

Regionalną Strategią Innowacji) 

Agencje Rozwoju Regionalnego  

Agencja Rozwoju Mazowsza SA 

Centra B+R 

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu 

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie 

Centra Transferu Technologii 

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii 

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej 

Bio&Technology Innovations Platform 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW 

Parki Naukowo-Technologiczne 

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku 

Park Naukowo-Technologiczny „Świerk” 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny 
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Rysunek 6. Parki Przemysłowo-Technologiczne w województwie mazowieckim 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Strefy Ekonomiczne 

Łódzka SSE 

Starachowicka SSE 

Suwalska SSE 

Tarnobrzeska SSE 

Warmińsko-mazurska SSE 

Klastry i Stowarzyszenia 

Sekwencja Organizacja specjalizująca się w pozyskaniu funduszy unijnych. 

Ponadto oferuje konsulting oraz wsparcie finansowe pod postacią 

VC i fundusz wspierania innowacji. 

Mazowiecki Klaster ICT 

Mazowiecki Klaster Chemiczny 

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Instytut Technologii Eksploatacji 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
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Mazowiecki Klaster BioTechMed reprezentowany przez BTM Innovations Sp.z o.o.  

Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST) 

Fundacja Poszanowania Energii 

Investin Sp. z o.o. (VC) 

Youth Business Poland 

Fundacja Akcelerator Innowacji 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" 

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

Izby Gospodarcze 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

Instytucje finansujące 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy 

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W województwie mazowieckim funkcjonuje wiele klastrów, obecnie jest ich aż 39. Ponadto w regionie 

działają też rozliczne instytucje otoczenia biznesu. W celu profesjonalizacji ich działań w województwie 

mazowieckim opracowano system akredytacji – obecnie zyskało ją 16 podmiotów. 

 

Działania 

Działania instytucji z ramienia Urzędu Marszałkowskiego 

Działania jednostek samorządowych w województwie mazowieckim skupiają się na finansowaniu 

rozwoju firm, finansowaniu działalności Instytucji Otoczenia Biznesu i na działaniach 

doradczo-informacyjnych. 

Duży nacisk kładziony jest na IOB, które znają potrzeby lokalnych przedsiębiorców i często szybciej niż 

jednostki samorządowe zdobywają wiedzę o obecnych wyzwaniach, z którymi się mierzą 

przedsiębiorcy. Z tego powodu otrzymują one finansowanie na liczne projekty, które przekładają się 

na podniesie atrakcyjności gospodarczej regionu. Zakresem działania IOB jest głównie działalność 

doradcza, informacyjna, szkoleniowa oraz związana z pozyskiwaniem funduszy unijnych na rozwój 

działalności. 

W ramach działań doradczo-informacyjnych powstał projekt „Mazowiecka Sieć Ośrodków 

Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji”, w wyniku którego, w oparciu o struktury Urzędu 

Marszałkowskiego, powstało sześć ośrodków, których zadaniem jest prowadzenie działań mających 

zwiększyć zainteresowanie gospodarką innowacyjną oraz stymulujących popyt na innowacje.  
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Działania pozostałych instytucji otoczenia biznesu  

Działania innych instytucji są stosunkowo standardowe i zazwyczaj przyjmują formę konsultacji, 

informowania oraz pomocy przy pozyskaniu kapitału, głównie w ramach funduszy unijnych. Jednym z 

ciekawszych działań jest mentoring prowadzony w ramach Youth Business Poland, który pozwala na 

indywidualną i długofalową naukę zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa od 

doświadczonych przedsiębiorców. 

Sposób komunikacji 

Portale należące do jednostek samorządowych są w większości dość standardowe. Część z nich posiada 

tłumaczenie na język angielski (choć niekompletne i nie dotyczy każdego artykułu) i dodatkowe 

funkcjonalności pozwalające na dostosowanie wielkości tekstu lub ustawienie kontrastu. 

Dobrym przykładem portalu może być https://innowacyjni.mazovia.pl/, która posiada nowoczesny 

design i wpisuje się w nowe trendy związane z wyglądem stron internetowym. Zawiera intuicyjne 

menu, w którym zawierają się wszystkie informacje, których odwiedzający może wymagać. Strona nie 

posiada niestety tłumaczenia na język angielski, ale można to tłumaczyć jej celem, którym jest 

wspomaganie lokalnych przedsiębiorców, a nie przyciąganie kapitału zagranicznego.  

Niektóre portale IOB również posiadają interesujący design. Szczególnie ciekawa jest strona 

https://ybp.org.pl/ Youth Business Poland, który za swoją grupę odbiorców wybrał ludzi wkraczających 

w wiek produkcyjny. Dlatego posiadają układ strony oraz ikonografię trafiających do najmłodszych 

przedsiębiorców, co może być dobrym przykładem, przy tworzeniu działań do tej grupy odbiorców.  

Strony Parków Przemysłowo-Technologicznych są tłumaczone na język angielski i nie posiadają 

dodatkowych funkcjonalności związanych z możliwościami zmiany wielkości tekstu. Na stronach 

zawarte są tereny inwestycyjne oraz wyjaśnione wszystkie benefity, których spodziewać się może 

inwestor po wybraniu danego terenu. Tereny inwestycyjne są prezentowane na zdjęciach satelitarnych 

i posiadają szczegółowe informacje dotyczące zabudowy, przeznaczenia na planie zagospodarowania 

i posiadanej infrastruktury technicznej. 

Zakładka portalu COIiE związana z terenami inwestycyjnymi ogranicza się do posiadania bazy 

(nieposiadającej kompletnych opisów i zdjęć) oraz kontaktu z zainteresowanymi inwestorami. Strona 

nie podaje dużej ilości danych i wymagany jest kontakt z osobami zarządzającymi terenami (który jest 

możliwy za pomocą formularza dostępnego na stronie z listą gruntów).  

DOBRA PRAKTYKA 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych powstała na podstawie Uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. i zaczęła działalność 1 lipca. Jest 

samorządową jednostką organizacyjną (budżetową) Województwa Mazowieckiego. Działa na 

podstawie statutu, którego ostatnia nowelizacja odbyła się w 2015 roku.  

Jednostka uczestniczy w realizacji zadań, które wynikają z pełnienia przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz z pełnienia przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki z wyłączeniem zadań współfinansowanych z Funduszu Pracy.  
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Cała działalność jednostki opiera się o odpowiednie zarządzanie Funduszami Unijnymi w ramach 

założonych wcześniej w RPO WM i PO KL celów strategicznych. Jednostka zajmuje się definiowaniem 

i ogłaszaniem przetargów oraz konkursów, w ramach której inne podmioty mogą zgłaszać swoje 

projekty realizujące określone wcześniej założenia. Nadzoruje również realizację projektów i ich 

zgodność z celami. W partnerstwie organizuje również szkolenia i wyjazdy mające na celu 

podniesienie kompetencji pracowników organizacji i instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub 

wdrażanie polityk publicznych na szczeblu centralnym i regionalnym w Polsce  oraz wdrażanie 

programów unijnych. Wśród tego typu projektów można wyróżnić m.in. Model in PLUS oraz Mobilni 

w Europie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych na portalu MJWPU 
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Rozdział 2  

Analiza studiów przypadku europejskich 

regionów 
 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono studia przypadków polskich województw wyłonionych na 

podstawie opisanej wcześniej metodyki: Navarra, Brandenburgia, Region Trnavski, Sycylia. 

 

1. Region Sycylii 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu11 

Sycylia jest jednym z bardziej zaludnionych regionów Włoch. Liczba ludności od lat oscyluje w okolicach 

5 mln osób, bez większych zmian demograficznych – w 2018 roku Sycylie zamieszkiwało 5,027 miliona 

osób. W porównaniu do pozostałych analizowanych regionów, Sycylia jest jednym z najbardziej 

zaludnionych obszarów. W tabeli (Tabela 12.) zaprezentowano podstawowe wskaźniki obrazujące 

rozwój gospodarczy regionu Sycylii. 

Tabela 12. Wskaźniki gospodarcze w regionie Sycylii 

Wskaźnik Wartość w 2016 r. Zmiana w stosunku do 2015 r. 

PKB 86 737.5 mln euro +0,47% 

PKB per capita 15 418,3 euro +7.4% 

Wartość eksportu b.d b.d 

Poziom bezrobocia* 19,5%* -0,9 p. proc* 

*Dane dotyczące poziomu bezrobocia dotyczą roku 2018, zmiana wartości dotyczy stosunku do  roku 2017. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych National Accounts of Italy (Edition 2017 December).  

W regionie panuje bardzo wysokie bezrobocie – pomimo spadku w 2017 r. w stosunku do 

poprzedniego, poziom bezrobocia wciąż wynosi niemal 20%.  

Specyfika regionu, nastawionego w dużej mierze na turystykę, wynika z dogodnej lokalizacji 

geograficznej i klimatu. Wskaźniki gospodarcze sytuują Sycylię w pierwszej dziesiątce włoskich 

regionów, jednak region ten w ostatnim okresie odnotował spadki w PKB. Polityka rozwoju 

zorientowana na klienta, a nie na struktury regionu, jest jedną z przyczyn spadków. Jednak Sycyl ia  

posiada potencjał rozwojowy, który może zostać zrealizowany przy odpowiednich inwestycjach 

i strategii rozwoju. 

 

 
11 Źródła: National Accounts of Italy (Edition 2017 December). 
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Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego12 

 

W latach 2007-2013 na Sycylii został wdrożony Program Operacyjny „Sycylia” (ang. Operational 

Programme 'Sicily'). Sycylia jest rejonem tzw. konwergencji (ang. Convergence), co oznacza, że jest 

jednym z najmniej rozwiniętych regionów państw członkowskich i przeznaczone na cel rozwojowy 

regionu środki pochodzą z najszerszej puli funduszy strukturalnych i instrumentów. W ich skład 

wchodzą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), Europejski Fundusz Społeczny (ESF) oraz 

Fundusz Spójności (Cohesion Fund). Celem wsparcia regionów konwergencji jest promocja warunków 

wzrostu i rozwoju, oraz czynników prowadzących do rzeczywistej konwergencji regionów.  

W ramach Programu opracowano 7 priorytetów dla Sycylii: 

1. Sieci transportowe, 

2. Efektywne wykorzystanie surowców naturalnych,  

3. Wykorzystanie zasobów środowiskowych i kulturowych w celu przyciągnięcia turystów 

i promocji rozwoju, 

4. Rozpowszechnianie badań i innowacji oraz społeczeństwa informacyjnego,  

5. Rozwój przedsiębiorstw i konkurencyjności lokalnych systemów produkcyjnych,  

6. Zrównoważony rozwój miast, 

7. Zarządzanie, budowanie zdolności instytucjonalnych i pomoc techniczna. 

Obecnie obowiązującym programem jest Regionalny Program Operacyjny Sycylii ERDF 

na lata 2014-2020, który finansowany jest jedynie z funduszu ERDF. W jego ramach wyszczególniono 

6 priorytetów: 

1. Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, 

2. Zwiększenie dostępu do agendy cyfrowej ICT,  

3. Promocja konkurencyjności MŚP, 

4. Wsparcie w przejściu do gospodarki niskoemisyjnej,  

5. Ochrona środowiska i efektywne zużycie surowców,  

6. Rozwój transportu i sieci infrastrukturalnych.  

Odpowiednikiem polskich strategii rozwoju innowacji jest RIS3 Sicilia 2014-2020. Sicily (Smart 

Specialisation Strategy). Do głównych celów strategii należy wzmocnienie lokalnego systemu 

ekonomicznego, wsparcie rozpowszechniania innowacyjnych rozwiązań i usług opartych na popycie 

 
12 Źródła: Komisja Europejska [online]: witryna Komisji Europejskiej 

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/object/index_en.htm,  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2007 -2013/italy/operational-programme-sicily, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014 -2020/italy/2014it16rfop016,  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/policy-document/ris3-sicilia-2014-2020. 

Alberti M.A. (2011). Strategic planning for city attractiveness in Sicily. Regional government policies and role of municipalities, 

[online]: https://core.ac.uk/download/pdf/53289793.pdf. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/object/index_en.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2007-2013/italy/operational-programme-sicily
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/italy/2014it16rfop016
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/policy-document/ris3-sicilia-2014-2020
https://core.ac.uk/download/pdf/53289793.pdf
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oraz promocja rozpowszechniania innowacyjnej kultury na każdym poziomie społeczeństwa.  

W dokumencie określono inteligentne specjalizacje regionu (RIS): 

• Nauki o życiu i energia, 

• Inteligentne miasta i społeczności, 

• Turystyka i dziedzictwo narodowe, 

• Gospodarka morska, 

• Żywność rolna. 

 

Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

W poniższej tabeli (Tabela 13.) przedstawiono funkcjonujące na terenie prowincji Sycylii instytucje, 

których zadaniem jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. Instytucje występują zarówno jako 

organy administracji rządowej lub spółki zależne rządu Navarry, jak również jako spółki niezależne i 

oddolne inicjatywy społeczne, zrzeszające przedsiębiorców i wspomagające ich działalność 

dostępnymi instrumentami wsparcia.  

 

Tabela 13. Instytucje wspierające przedsiębiorczość regionie Sycylii 

Instytucje zintegrowane 

Etna Biotech Agencja start-upowa  

Instytucje otoczenia biznesu 

Zoo-prophylactic Institute of Sicily (IZSS) 

Etna Valley 

Catania Ricerche 

Etna Hitech (EHT) 

Parki Technologiczne  

Science and Technology Park of Sicily 

Sicily Technology Micro and Nano Systems District 

District of Mechatronics 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Działania 

Działania instytucji z ramienia samorządu Sycylii 

W ramach zwiększenia wzrostu gospodarczego, władze Sycylii rozpoczęły działania wspierające rozwój 

w kierunku inteligentnych fabryk i kultury z tym związanej. Przykładami takich działań było m.in. 

wydzielenie specjalnych stref (dystryktów), w których promowano działalność gospodarczą w ramach 

konkretnej branży, jak np. Dystrykt Mechatroniki. Wraz z wyznaczaniem stref przyjęto też model ścisłej 

współpracy z jednostkami naukowymi i centrami badań w celu zwiększenia specjalizacji i innowacji.

  

Działania pozostałych instytucji otoczenia biznesu 
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Instytucje działające na Sycylii zajmują się zrzeszaniem przedsiębiorców w ramach branż lub 

działalnością doradczą. Na działania doradcze składa się pomoc w uzyskaniu zwolnień i  ulg 

podatkowych, tworzenie siatki kontaktów oraz łańcuchów dostaw z lokalnymi przedsiębiorcami. 

 

Sposób komunikacji 

Oferta inwestycyjna władz Sycylii nie jest dostępna na dedykowanej stronie internetowej. Proces 

inwestycyjny lub wspierania eksportera odbywa się w tradycyjnym modelu, wymagającym mniej 

nowoczesnych metod komunikacji. Wynikiem wyszukiwania informacji nt. inwestycji jest strona 

http://www.investinsicily.com/, która jest portalem prywatnego podmiotu, zajmującego się 

doradztwem dla inwestora.  

 

2. Region Brandenburgii 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu13 

Brandenburgia jest jednym z 16 z landów niemieckich, który leży na północnym wschodzie kraju i 

graniczy z Polską. Terytorium regionu całkowicie otacza stolicę Niemiec – Berlin, który jest oddzielnym 

landem. Głównym miastem Brandenburgii jest Poczdam. Brandenburgia ma drugą najmniejszą gęstość 

zaludnienia po Meklemburgii (83 mieszkańców na kilometr kwadratowy) i populację 2,5 miliona osób 

(3% ludności Niemiec). 

Ogółem w Brandenburgii jest 98 293 firm, co stanowiło w 2017r. 2,8% wszystkich firm w Niemczech. 

Brandenburgia ma największy udział małych i średnich przedsiębiorstw w tym kraju - 98 011 MŚP, 

które stanowią 99,7% ogólnej liczby przedsiębiorstw regionu.  

Stopa bezrobocia w Brandenburgii wyniosła 4,1% w 2018 r. (przy średniej krajowej 3,4%). Bezrobocie 

pozostaje znacznie poniżej średniej europejskiej (6,9%), jest zbliżone do wyników innych regionów 

byłego NRD i zdecydowanie zawyża statystykę niemiecką. Stosunkowo wysoka stopa bezrobocia jest 

wskaźnikiem zmian strukturalnych, które wciąż stanowią wyzwanie dla Brandenburgii.  

Tabela 14. Wskaźniki rozwoju gospodarczego w Brandenburgii 

Wskaźnik Wartość w 2018 r. Zmiana w stosunku do 2017 r. 

PKB 74 mld EUR +7% 

PKB per capita 29 400 EUR +6% 

Poziom bezrobocia 4,1% -0,3 p. proc 

Źródło: Opracowanie własne. 

Gospodarka regionu koncentruje się wokół Berlina oraz miastach Poczdam, Cottbus i Frankfurt, które 

można uznać za ośrodki innowacji i badań i rozwoju w regionie (publicznym i prywatnym). Region jest 

 
13 Źródła: Statistisches Bundesamt, Eurostat 
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pionierem w dziedzinie energii odnawialnych. Najsilniejszymi sektorami gospodarki to produkcja stali 

i rolnictwo. 

Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego14 

Można wyróżnić trzy podstawowe dokumenty: „ProIndustry Brandenburg - Mission statement and 

action plan”, „Państwowy plan rozwoju regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia“ 

(„Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)”) i “Innovation Strategy of 

the State Brandenburg (innoBB plus)”. Dodatkowo, każdy z dystryktów (tj. jednostek pomocniczych - 

Havelland-Fläming, Lausitz-Spreewald, Oderland-Spree, Prignitz-Oberhavel i Uckermark-Barnim) jest 

zobowiązany do podjęcia działań mających na celu rozwój gospodarki lokalnej.  

W pierwszym z wymienionych powyżej dokumentów skupiono się na działalności przemysłowej – 

powstawaniu nowych firm, rozwój obecnych oraz pozyskiwanie inwestorów zagranicznych na tym 

polu. Na podstawie analizy SWOT oraz wywiadów z ekspertami stworzono listę pięciu pół działania:  

• Warunki inwestycyjne (lokalizacja przemysłowa, infrastruktura i zrównoważony rozwój), 

• Sieci, klastry i innowacje, 

• Internacjonalizacja i usługi związane z produktem, 

• Rozwój kwalifikacji i umiejętności, 

• Marketing i komunikacja. 

Każde z pięciu pól zawiera standardowe elementy, takie jak: opis wyzwania, wyznaczenie celów i 

dokładne określenie celów strategicznych. Ponadto wyznacza projekt flagowy wraz z jego 

dokładniejszym opisem i oczekiwanymi rezultatami. Takie podejście dodatkowo zobowiązuje 

instytucje wdrażające do mobilizacji oraz wyznacza jasne i proste cele, które w krótkim czasie można 

wprowadzić w życie. 

Drugi dokument jest o wiele bardziej kompleksowy i opisuje rozwój nie tylko gospodarki, ale również 

infrastruktury, wspieranie ekologii i działań prospołecznych. Wskazuje główne cele rozwojowe i 

definiuje grupy działań, które wspierają ich realizację.  

Strategia Innowacji jest dokumentem skupiającym się na rozwoju technologii i badań w regionie. Prócz 

standardowych elementów dotyczących analizy obecnej sytuacji i potencjału, wskazuje możliwe 

działania zwiększające innowacyjność w regionie. W swojej strukturze skupia się na klastrach, ich 

działalności oraz sposobach ich rozwoju.  

Plany rozwoju dystryktów znajdujących się w Brandenburgii nie posiadają jednolitej struktury oraz nie 

dotyczą tych samych zagadnień. Różnią się ze względu na obecną sytuację gospodarczą regionu, 

skupienie na wybranych segmentach gospodarki oraz regionalnego podejścia do definiowania celów 

strategicznych. Jako dobry przykład można wskazać działania dystryktu Prignitz-Oberhavel, którego 

jedna z głównych działalności skupia się na rozwoju energii wiatrowej i wsparcia dla segmentu 

odnawialnych źródeł energii. Posiada zestaw dokumentów (raport środowiskowy, testy zgodności z 

 
14 ProIndustry Brandenburg - Mission statement and action plan  [online:] witryna internetowa Komisji 

Europejskiej, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/policy-document/proindustry-
brandenburg-mission-statement-and-action-plan; Państwowy plan rozwoju regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia 

[online:]  witryna internetowa Gemeinsame Landesplanung https://gl.berlin-

brandenburg.de/landesplanung/landesentwicklungsplaene/lep-hr/; Innovation Strategy of the State Brandenburg (innoBB 

plus) [online:] witryna internetowa Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-
monitor/policy-document/innovation-strategy-state-brandenburg-innobb-plus 
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Natura 2000, karty objaśnień, kartę definicji i inne), na których bazuje główny plan rozwoju oraz które 

uzupełniają jego aspekt merytoryczny. 

Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

 

Tabela 15. Instytucje wspierające przedsiębiorczość w Brandenburgii 

Instytucje zintegrowane 

Economic Development Agency 

Brandenburg 

Skupia w sobie wiele kompetencji – od dysponowania 

funduszami unijnymi, przez wsparcie promocji terenów 

inwestycyjnych, po projekty wspierające powstawanie i 

rozwój nowych firm. Działa również jako organ 

informacyjno-doradczy dla innowatorów, inwestorów i 

przedsiębiorców. Wspiera rozwój kompetencji lokalnych 

pracowników. 

Agencja Rozwoju Regionalnego Elbe-

Elster 

Agencja skupiająca się głównie na działalność spożywczą. 

Certyfikuje, działa na rzecz rolników oraz przetwórców 

spożywczych. 

Instytucje finansujące 

Bank Poręczeń Brandenburgia (Bürgschaftsbanken Brandenburg) 

Bank Inwestycyjny Brandenburgii (ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg) 

Bank Odpowiedzialności (Bank aus Verantwortung) 

Forum Ekonomiczne Poczdam-Mittelmark (Wirtschaftsforum Potsdam-Mittelmark) 

BPW Fundacja powstała z inicjatywy kilku banków 

(Investionbank Berlin, ILB, UVB). Jej głównym celem jest 

pomoc w rozwoju nowoczesnych start-upów. 

Brandenburg Kapital Venture Capital powstały z inicjatywy banku ILB.  

Klastry (operujące w ramach współpracy Brandenburg-Berlin) 

Energy Technology 

Transport | Mobility | Logistics 

ICT | Media | Creative Industries 

Healthcare Industries 

Optics and Photonics 

Klastry (działające tylko na terenie Brandenburga) 

Food Industry 

Plastics and Chemistry 

Metal 

Tourism  

Parki Przemysłowe 

Park Przemysłowy - Zakład Chemiczny Schwarzheide 
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Park Przemysłowy Black Pump (ISP) 

Boxberg Obszar Przemysłowy i Handlowy 

Obszar Przemysłowy Guben 

Park Technologiczny i Przemysłowy Cottbus (TIP) 

Park Technologiczny Wildau 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Działania 

W regionie na szeroką skalę prowadzone są działania informacyjne na rzecz  zainteresowanych 

(przedsiębiorców oraz inwestorów, ale również członków społeczności lokalnej) o możliwościach, 

udogodnieniach i wyzwaniach, które czekają ich w Brandenburgii. Można wskazać szereg stron 

internetowych stanowiących narzędzia informowania. Podstawową stroną jest witryna Economic 

Development Agency Brandenburg. Ponadto wiele informacji istotnych z punktu widzenia 

przedsiębiorców zawierają również: Nachhaltigkeitsplattform Brandenburg (Platforma 

Zrównoważonego Rozwoju Brandenburgii), Innovatives Bradenburg (Innowacyjna Brandenburgia) 

oraz Brandenburg Business Guide (Przewodnik Biznesowy po Brandenburgii). Można na nich sprawdzić 

położenie lokalizacji dostępnych pod inwestycje, dostęp do infrastruktury, lokalne firmy z branży i inne. 

Na pozostałych zawarte są tam informacje dotyczące finansowań, projektów i nawiązanych 

współpracy i miejsc, w których można się zgłosić po pomoc w rozwoju biznesu.  

Należy wspomnieć o bardzo ważnej roli Klastrów w regionie, które zostały stworzone w ramach 

Regionalnej Strategii Innowacji. Ich model działania jest zbliżony do siebie i przejrzysty, przez co 

ułatwia sprawdzanie skuteczności. Ponadto w ich ramach występuje realne zbliżenie do siebie sektora 

prywatnego, państwowego oraz instytucji związanych z badaniami i nauką. Na powstałej współpracy 

korzystają wszystkie strony przedsięwzięcia. 

 

Sposób komunikacji 

Ciekawą praktyką jest portal Innovatives Brandenburg wraz ze stronami internetowymi Klastrów. 

Można zauważyć, że są stworzone w bardzo zbliżony sposób. Układ ich stron jest niemal identyczny i 

jeśli pozna się zawartość jednej, bardzo łatwo odnaleźć się na innej. Różnią się tylko paletą barw, która 

zmienia się w zależności od segmentu, przy czym zawsze dobierana jest z myślą o kolorach, które się z 

nim kojarzą. 

Ciekawa jest też strona Brandenburg Business Guide, która posiada niecodzienny układ – całość 

związana jest z mapą regionu z zaznaczonymi wybranymi elementami. Bardzo wygodnie prezentuje 

tereny inwestycyjne wraz z szerokim wachlarzem informacji, które mogą zainteresować potencjalnych 

odbiorców. Zaznaczone są na niej wszystkie firmy z wybranych branż wraz z informacjami 

kontaktowymi. Dzięki temu poszukiwanie potencjalnych kontrahentów przez początkujące lokalne 

firmy jest niezwykle ułatwione. 

Podstawowa strona Agencji jest informatywna i bardzo prosta. Zawiera niezbędne elementy w formie 

wyraźnej i kompaktowej, bez posiadania odwracających uwagę grafik. Posiada bardzo intuicyjne 
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przejście od ogółu do szczegółu, które pozwala w maksymalnie 4 krokach sprawdzić interesującą 

odbiorcę zawartość. 

3. Region Navarra 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu15 

Navarra jest autonomiczną prowincją Królestwa Hiszpanii. Navarra jest jednocześnie prowincją o 

jednej z najmniejszych populacji w Hiszpanii – w 2018 roku region zamieszkiwało 643 866 osób. Po 

krótkiej stagnacji napływu ludności, obecnie z roku na rok w regionie przybywa mieszkańców.  

W tabeli (Tabela 16.) zaprezentowano podstawowe wskaźniki obrazujące rozwój gospodarczy regionu 

Navarra. 

Tabela 16. Wskaźniki gospodarcze w prowincji Navarra 

Wskaźnik Wartość w 2018 r. Zmiana w stosunku do 2017 r. 

PKB 23 954 mln USD +2,6% 

PKB per capita 36 854 USD +7.4% 

Wartość eksportu 9,095 mld euro +12,7% 

Poziom bezrobocia* 10.5%* +0,5 p. proc* 

* – Dane dotyczące poziomu bezrobocia dotyczą roku 2017, zmiana wartości dotyczy stosunku do  roku 2016. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://countryeconomy.com.  

Prowincja boryka się z wysokim bezrobociem, które w ostatnim okresie stopniowo się obniża. 

Chwilowy wzrost ustanowił poziom bezrobocia na wciąż o wiele niższym poziomie niż przed dwa lata 

wcześniej, gdy wynosił on 13,5%. 

Navarra pod względem wskaźników ekonomicznych jest regionem poniżej średniej w Hiszpanii – 

do dominujących regionów traci ponad dziesięciokrotność swojego PKB. Widoczne jest jednak wysokie 

tempo rozwoju gospodarczego, co przejawia się wzrostem PKB, PKB per capita i wzrostem wartości 

eksportu. Wzrost ten stymulowany jest przez rząd autonomii oraz instytucje otoczenia biznesu poprzez 

działania wspierające rozwój biznesu, a przez to rozwój regionu.  

 

Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego16 

 

Odpowiednikiem polskich strategii rozwoju innowacji jest Smart Specialisation Strategy Navarra 

(Strategia Inteligentnych Specjalizacji) – Navarra S3. Zadaniem strategii jest transformacja ekonomii 

prowincji w stronę bardziej innowacyjnej, produktywnej i zorientowanej na eksport, a zarazem 

 
15 Źródła: https://countryeconomy.com 
16 Źródła: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/policy-

document/smart-specialisation-strategy-navarre-%E2%80%93-s3-navarre-2016-2030 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014es16rfop020 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/policy-document/smart-specialisation-strategy-navarre-%E2%80%93-s3-navarre-2016-2030
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/policy-document/smart-specialisation-strategy-navarre-%E2%80%93-s3-navarre-2016-2030
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014es16rfop020
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zrównoważonej i odpowiedzialnej środowiskowo oraz wpływającej na spójność społeczną 

i terytorialną. Ujęte zostało to w trzech głównych celach: 

• Wysoka jakość życia poprzez spójności społecznej, opieki zdrowotnej najwyższego poziomu i 

doskonałego system szkolnictwa, jako silne strony Navarry,  

• Wysoki dobrobyt oparty na rozwoju biznesu i przemysłu, integracji i wzmacnianiu ludzkiego 

talentu i promocji innowacji i przedsiębiorczości w celu zapewnienia wysokiego poziomu 

konkurencyjności prowincji, 

• Wysoki poziom zrównoważonego rozwoju, szanującego i wzmacniającego środowisko naturalne 

Navarry, chroniącego zasoby naturalne i promującego ich efektywne użycie w celu zapewnienia 

wzrostu jakości środowiska.  

W ramach Navarra S3 wyznaczono Inteligentne Specjalizacje regionu (RIS): 

• Automatyka i mechatronika, 

• Łańcuch żywności, 

• Odnawialna energia i zasoby, 

• Opieka zdrowotna, 

• Integralna turystyka, 

• Przemysł cyfrowy i kreatywny. 

 

Innym programem mającym na celu zwiększenie wzrostu ekonomicznego jest Program Operacyjny 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu na lata 2014-2020 (Navarra ERDF 2014-2020 OP). Program 

jest ściśle związany ze Strategią Regionalnych Specjalizacji – Navarra S3. Priorytetami programu są: 

1. Osiągnięcie doskonałości w badaniach, rozwoju i innowacyjności, 

2. Wzmocnienie konkurencyjności i internacjonalizacji MSP,  

3. Wzmocnienie społeczeństwa informacyjnego w sektorze opieki zdrowotnej,  

4. Poprawa efektywności energetycznej i surowcowej w gospodarstwach domowych i redukcja 

emisji gazów cieplarnianych.  

 

Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

W poniższej tabeli (Tabela 17.) przedstawiono funkcjonujące na terenie prowincji Navarra instytucje, 

których zadaniem jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionu. Instytucje występują zarówno jako 

organy administracji rządowej lub spółki zależne rządu Navarry, jak również jako spółki niezależne i 

oddolne inicjatywy społeczne, zrzeszające przedsiębiorców i wspomagające ich działalność 

dostępnymi instrumentami wsparcia.  
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Tabela 17. Instytucje wspierające przedsiębiorczość prowincji Navarra  

Instytucje zintegrowane 

Sodena 

Sodena jest instrumentem finansowym samorządu Navarry, 

służącym rozwojowi biznesu i wykorzystującym do tego 

Venture Capital. Sodena funkcjonuje jako spółka z o.o., 

której jedynym akcjonariuszem jest CPEN (Corporación 

Pública Empresarial de Navarra), zależne od rządu Navarry. 

Sodena działa poprzez aktywne uczestniczenie w różnych 

fazach projektów biznesowych, które przyczyniają się 

do zrównoważonego rozwoju prowincji. 

Start Up Capital Navarra Agencja start-upowa promowana przez rząd Navarry i 

zarządzana przez Sodenę. 

Klastry i Stowarzyszenia 

ACAN - Automobile Cluster Association of Navarra 

FUNCTIONAL PRINT 

NAGRIFOOD - Agri-food Cluster of Navarra 

ENERCLUSTER - Wind Energy Cluster of Navarra 

CLAVNA - Audiovisual Cluster of Navarra 

ATANA - ICT Cluster of Navarra 

AIN – Asociation of Industries of Navarra 

AEHTN – Asociación de Empresas de Hostelería y Turismo de Navarra  

ADEMAN – Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Działania 

Działania instytucji z ramienia rządu Navarry  

Z uwagi na specyfikę podziału władzy w Królestwie Hiszpanii, autonomiczna prowincja Navarra 

dysponuje szerszym zakresem środków niż Urzędy Marszałkowskie w Polsce. Rząd Navarry jest 

uprawniony do nadawania ulg podatkowych oraz kształtowania ogólnej wysokości podatków  

w regionie, co jest jednym z głównych działań w ramach przyciągania inwestycji. Oprócz zachęt 

fiskalnych rząd Navarry oferuje też różnego rodzaju granty na inwestycje, rozwój, szkolenia i B+R oraz 

subsydia na zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami oraz subsydia na staże dla młodych 

pracowników. Instrumentem finansowym rządu jest Sodena – spółka odpowiedzialna za rozwój 

biznesu, która stosuje również metody finansowania za pomocą Venture Capital.  

Działania pozostałych instytucji otoczenia biznesu  

Działania instytucji otoczenia biznesu niezwiązanych z rządem Navarry skupiają się głównie na 

inicjatywach dedykowanych konkretnym branżom – klastry i stowarzyszenia identyfikują problemy 

w danej branży, której przedstawicieli łączą, a następnie stosują instrumenty wsparcia w postaci 
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doradztwa, informacji, kojarzenia biznesowego i wspólnych wyjazdów, które odpowiadają specyfice 

problemów. 

 

Sposób komunikacji 

W ramach analizy sposobu komunikacji wybrano dwie główne strony, które zawierają informacje 

o prowincji, planach rozwoju oraz informacje o wsparciu dla inwestorów i eksporterów:  

• https://www.sodena.com/index.php/en/ – stronę dedykowaną inwestorom, 

• https://investinnavarra.com/en/ – stronę głównej instytucji finansującej w regionie.  

 

Obydwie strony wykonane są w nowoczesnym stylu, zapewniając interaktywne przyciski, dynamiczne 

zakładki i liczne odnośniki. Strona Invest in Navarra zwraca uwagę estetycznym designem 

z wykorzystaniem licznych zdjęć i grafik, a także minimalistycznym doborem kolorów. Treści 

przedstawione na stronach są wyczerpujące i zawierają prawie wszystkie niezbędne informacje, 

za wyjątkiem dostępnych terenów inwestycyjnych. Oferta terenów inwestycyjnych nie jest dostępna 

w żadnej bezpośredniej formie na stronach internetowych i jest to jeden z największych braków w 

ofercie dla inwestora w regionie Navarry. 

Strona Invest in Navarra dostępna jest w języku hiszpańskim, angielskim, niemieckim i francuskim. 

Strona Sodeny, oprócz wersji angielskiej i hiszpańskiej, oferuje wersję w języku baskijskim. Na żadnej 

ze stron nie są dostępne żadne ułatwienia dla osób ze specjalnymi potrzebami.  

 

DOBRA PRAKTYKA 

Inwestycje Venture Capital 

Finansowanie w formie venture capital (VC), czyli inwestowanie funduszy w przedsiębiorstwa 

w początkowej fazie rozwoju przez inne podmioty, jest jednym z najszybszych sposobów pozyskania 

kapitału niezbędnego na rozwój przedsiębiorstwa. Ma to kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw 

opartych na pomyśle, które chcą wejść na wysokokonkurencyjny rynek, np. usług IT, gdzie szybko 

zmieniające się trendy wymagają szybkiej realizacji pomysłu celem odniesienia sukcesu. Instytucja 

Sodena, która w ramach swojej działalności koordynuje finansowanie w formie VC, jest 

interesującym rozwiązaniem – dzięki możliwościom promocyjnym rządu/samorządu regionu jest w 

stanie dotrzeć do wielu potencjalnych odbiorców, a jednocześnie ma wpływ na wspieranie 

przedsięwzięć, które mają największy wpływ na rozwój regionu.  
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4. Region Trnavski 

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze regionu17 

Region Trnavski to jeden z ośmiu krajów, na jakie została podzielona Słowacja. Znajduje się w jej 

zachodniej części i oddziela region bratysławski od reszty kraju. Dotyka trzech granic – czeskiej, 

węgierskiej i austriackiej. Składa się z 7 dystryktów podzielonych na 249 gmin, z czego 16 jest gminami 

miejskimi. Mieszka tam ponad 563 tys. ludzi (około 10,3% populacji całego kraju). Jest drugim 

najmniejszym regionem kraju i stanowi tylko 8,5% całości jego powierzchni.  

Tabela 18. Wskaźniki w regionie trnavskim 

Wskaźnik Wartość w 2017 r. Zmiana w stosunku do 2016 r. 

PKB 9 519 mln EUR +4% 

PKB per capita 16 945 EUR +4% 

Poziom bezrobocia 2,4% -2,0 p. proc 

 

Najbardziej popularną formą działalności jest aktywność rolnicza. Tereny uprawne stanowią niemal 

70% całości terytorium regionu, dzięki czemu jest drugim najbardziej rolniczym regionem w kraju (po 

regionie Nitra). 

Rozmieszczenie przemysłu jest niejednorodne. Północ część regionu posiada znaczną produkcję części 

komputerowych, elektronicznych, optycznych oraz pojazdów mechanicznych. Południowa część 

mocniej związana jest z rolnictwem i przetwórstwem żywności. Stolica regionu jest również istotnym 

hubem transportowym z perspektywy międzynarodowej i krajowej.  

 

Podejście strategiczne do rozwoju gospodarczego18 

 

Obecnie w regionie Trnava obowiązuje kilka dokumentów związanych z rozwojem. Najważniejszym z 

nich jest „Regionalna zintegrowana strategia terytorialna regionu Trnawa na lata 2014–2020” (sk. 

„Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020”) połączona ze 

„Zintegrowaną Strategią Terytorialną Zrównoważonego Rozwoju Miast Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Regionalnego Miasta Trnava na lata 2014-2020” (sk. „Integrovaná územná stratégia 

udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava na roky 2014 – 

2020”). Drugi w kolejności jest „Plan działań na rzecz rozwoju przemysłu na terytorium 

autonomicznego regionu Trnava” (sk. „Akčný plan rozvoja priemyslu na území Trnavského 

samosprávneho kraja”). 

Pierwszy z powyższych dokumentów składa się z 4 głównych części – wstępu, części analitycznej, części 

strategicznej i części realizacyjnej. Część analityczna i strategiczna podzielone są na osie priorytetowe, 

 
17 Źródła: Eurostat, Statistical Office of The Slovak Republik 
18Źródła: Regionalna zintegrowana strategia terytorialna regionu Trnawa na lata 2014 –2020 i Zintegrowana Strategia 

Terytorialna Zrównoważonego Rozwoju Miast Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Miasta Trnava na lata 2014-

2020 [online:] witryna internetowa Miasta Trnava trnava.sk, https://www.trnava.sk/sk/clanok/regionalna-integrovana-

uzemna-strategia; Plan działań na rzecz rozwoju przemysłu na terytorium autonomicznego regionu Trnava  [online:] witryna 
internetowa Regionu Trnava trnava-vuc.sk, https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11040.pdf 
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w ramach których wyznaczone zostały cele specyficzne, które opisują zagadnienie, grupy i obszar 

docelowy, beneficjentów, jednostki odpowiedzialne za wdrożenie i wytyczne dotyczące działań. 

Działania określone w jej ramach są zbliżone do poprzednich analizowanych regionów i związane są z 

rozwojem ruchu ekologicznego, poprawianiem sytuacji pracowników na rynku pracy oraz zwiększanie 

atrakcyjności gospodarczej regionu. Duża część opisanych działań nie ma związku z rozwojem 

przedsiębiorczości. 

Część realizacyjna opisuje podstawy prawne oraz rozpisuje harmonogram budżetowy na konkretne 

lata i działania. Opisuje również powstanie Rady Partnerstwa RIUS (sk. Rada Partnerstva pre RIÚS), w 

ramach której działania podzielone są na instytucje państwowe, samorządowe i miejskie oraz innych 

partnerów społeczno-gospodarczych. 

„Plan działań na rzecz rozwoju przemysłu na terytorium autonomicznego regionu Trnava” jest 

dokumentem skupiającym się wyłącznie na przemyśle. W swojej strukturze określa wizję i potencjał 

rozwoju wybranych segmentów przemysłu (m.in. samochodowego, hutniczego, elektrotechnicznego, 

tekstylnego i chemicznego) oraz dystryktów regionu. Tworzy cztery cele priorytetowe: promowanie 

wzrostu przemysłu w regionie, zwiększanie potencjału ludzkiego w przemyśle, rozwijanie 

infrastruktury przemysłowej i poprawę współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami 

(przedsiębiorcami, pracownikami, jednostkami badawczo-naukowymi i innymi). Dokument wskazuje 

konkretne działania mające rozwijać dane zagadnienia, sposoby mierzenia sukcesu oraz jednostki 

odpowiedzialne za ich wdrażanie. 

RSI została już wdrożona i obecnie działania w jej ramach nie są kontynuowane.  

Wszystkie działania opisane w niniejszej strategii są spójne z opisanymi w Zintegrowanym Regionalnym 

Programie Operacyjnym oraz strategiami tworzonymi na poziomie krajowym. 

 

Instytucje wspierające przedsiębiorczość 

Struktura organizacji działających w ramach rozwoju gospodarczego prezentuje się inaczej niż w 

przypadku poprzednio analizowanych regionów. Przede wszystkim należy wskazać dużą rolę 

Słowackiej Agencji Biznesu, która jest jednostką centralną i zakres jej działania dotyczy wszystkich 

regionów kraju. Organizacja nie posiada oddziałów lokalnych. Dużą rolę odgrywa również Słowacka 

Agencja inwestycji i Handlu (SARIO), która również działa z ramienia Ministra Gospodarki Słowacji i 

wspiera procesy inwestycyjne na całym jego terenie poprzez promocję, prowadzenie różnych 

projektów oraz finansowanie rozwoju przedsiębiorstw.  

Działania na poziomie regionalnym koordynowane są przez struktury samorządowe Regionu 

Samorządowego Trnava. 
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Tabela 19. Instytucje wspierające przedsiębiorczość województwie małopolskim 

Instytucje zintegrowane 

Departament Rozwoju 

Gospodarczego Miasta Trnava 

Zapewnia podstawowe usługi dla inwestorów i 

przedsiębiorstw typu start-up. Jest inicjatorem klastra 

motoryzacyjnego na Słowacji i Centrum Technologicznego w 

Trnavie. Pomaga budować nowe tereny przemysłowe i 

organizuje projekty zwiększające atrakcyjność miasta i 

regionu. 

Informacyjne Centrum Pierwszego 

Kontaktu (ICPK) 

Organ informacyjny działający w ramach Regionu 

Samorządowego Trnava.  

Agencje Rozwoju Regionalnego 

Regionalna Agencja Rozwoju Hlohovec-Piešťany 

Regionalna Agencja Rozwoju Skalica 

Regionalna Agencja Rozwoju Senica 

Regionalna Agencja Rozwoju Galanta 

Regionalna Agencja Rozwoju Dunajska Streda 

Klastry 

Automotive Cluster Slovakia  

Ma siedzibę w Trnavie. Jest najaktywniejszym klastrem 

regionu wspierającym działalność przedsiębiorców z sektora 

produkcji maszyn. 

Klaster Elektrotechniczny (Elektrotechnický klaster) 

Pozarządowe instytucje non-profit 

Young Entrepreneurs Association of Slovakia 

Słowacki Związek Zawodowy (Slovenský živnostenský zväz) 

EAS – Entrepreneurs Associacion of Slovakia 

Cech Ekspertów Spawalniczych (Cech zváračských odborníkov) 

Cech Ślusarzy (Cech zámočníkov a kovoobrábačov) 

Parki Przemysłowe 

Trnava Industrial Park 

Skalica Industrial Park 

Senica Industrial Park 

Dobrá Voda Industrial Park 

Voderady Industrial Zone 

Sered’ Industrial Zone and Sered Industrial Park 

Piešťany Historical Park – Vrbovská cesta IZ 
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Priemyselný park Hlohovec 

Sládkovičovo South Industrial Park 

Sládkovičovo West Industrial Park 

Galanta Industrial Park 

Priemyselný park Kostolné Kračany 

Źródło: opracowanie własne. 
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