REWITALIZACJA
W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030

REWITALIZACJA W SRWŁ 2030
• Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przyjęta uchwałą nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dn. 6 maja 2021 r.
• Strategia rozwoju województwa - najważniejszy dokument samorządu województwa określający wizję
i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania
niezbędne do ich osiągniecia.
• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ,
Art. 17. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji
4) występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji przez: zarząd
właściwego województwa – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego
województwa i strategią rozwoju województwa,
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• Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 określa:
•
•
•
•
•
•
•

Trendy rozwojowe
Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i główne wyzwania rozwojowe województwa łódzkiego
Wizję rozwoju
Strukturę celów Strategii
Zintegrowane przedsięwzięcia strategiczne
Terytorialny wymiar Strategii
System realizacji Strategii.
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WYZWANIA ROZWOJOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Obszar
Przemysł
Rolnictwo
Sektor nowoczesnych usług

Przedsiębiorczość
Kształcenie zawodowe i ustawiczne
Szkolnictwo wyższe
Rynek pracy
Kapitał społeczny

Kultura i rekreacja
Demografia

Wyzwanie
Transformacja sektora przemysłowego
Utrzymanie przewagi w specjalizacji rolniczej i przetwórstwie rolnospożywczym
Wykorzystanie potencjału Łódzkiego dla rozwoju sektora usług, w tym
usług innowacyjnych i logistyki
Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców
Niskie zainteresowanie kształceniem zawodowym i ustawicznym
Niewykorzystany potencjał łódzkich uczelni
Zwiększanie aktywności zawodowej ludności i łagodzenie skutków
powstającej luki pokoleniowej na rynku pracy
Niski poziom zaufania, więzi społecznych, kapitału relacyjnego i
poczucia tożsamości
Niewystarczający poziom wykorzystania oferty kulturalnej i oferty
spędzania czasu wolnego
Starzenie się społeczeństwa i postępujący proces depopulacji
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WYZWANIA ROZWOJOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Obszar
Wyzwanie
Zdrowie
Zły stan zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego
Usługi ochrony zdrowia
Nierówna i nieadekwatna do potrzeb dostępność usług ochrony
zdrowia
Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Utrzymywanie się obszarów ubóstwa i wykluczenia społecznego
Integracja społeczna
Niewystarczający dostęp do infrastruktury i usług na rzecz integracji
społecznej
Wody powierzchniowe
Niska jakość wód powierzchniowych
Zmiany klimatu
Wysokie zagrożenie występowaniem suszy oraz innych ekstremalnych
zjawisk pogodowych i klimatycznych
Powietrze
Bardzo niska jakość powietrza, szczególnie w miastach
Urbanizacja
Postępująca presja urbanizacyjna
Dziedzictwo kulturowe
Degradacja układów i struktur funkcjonalno-przestrzennych w
ośrodkach historycznych
Walory przyrodnicze
Niewystarczająca ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów
przyrodniczych, w tym różnorodności biologicznej
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WYZWANIA ROZWOJOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Obszar
Transport drogowy
Transport kolejowy
Transport lotniczy
Transport zbiorowy
Transport towarowy i usługi logistyczne
Elektroenergetyka i odnawialne źródła
energii
Siec gazowa i ciepłownictwo
Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka odpadami
Teleinformatyka
Spójność terytorialna
Zarządzanie rozwojem

Wyzwanie
Niepełna dostępność drogowa województwa
Brak włączenia w system szybkich połączeń kolejowych
Niska lotnicza dostępność województwa
Niepełne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego
Rosnące zapotrzebowanie na intermodalność transportu towarowego i
usługi logistyczne
Ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych oraz
dostarczenie czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii
Niewystarczająca dostępność do sieci gazowej i ciepłowniczej
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami
Rosnące zapotrzebowanie na usługi teleinformatyczne
Przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i przestrzennej
koncentracji problemów rozwojowych
Niewystarczająca sprawność systemu zarządzania rozwojem na poziomie
regionalnym i lokalnym oraz poziom współpracy między JST, sektorem
prywatnym i sektorem pozarządowym
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Wizja rozwoju:

HARMONIJNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ WOJEWÓDZTWO W CENTRUM POLSKI,
PRZYJAZNE RODZINOM, MIESZKAŃCOM MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH.
REGION, W KTÓRYM NOWOCZESNA GOSPODARKA IDZIE W PARZE
Z OCHRONĄ WALORÓW KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030
STRUKTURA CELÓW:
CELE STRATEGICZNE:

NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO RÓWNYCH SZANS
ATRAKCYJNA I DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ

CEL HORYZONTALNY:

EFEKTYWNIE I ODPOWIEDZIALNIE ZARZĄDZANY REGION
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CELE STRATEGICZNE:

CELE OPERACYJNE:

KIERUNKI DZIAŁAŃ:
1.1.1. Rozwój sfery B+R, szczególnie na rzecz inteligentnych specjalizacji

1.1. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU
BADAWCZEGO
I INNOWACYJNEGO

Sfera gospodarcza
NOWOCZESNA
I KONKURENCYJNA
GOSPODARKA

1.2. PODNOSZENIE JAKOŚCI
KAPITAŁU LUDZKIEGO
1.3. WSPARCIE ROZWOJU MŚP

1.4. ROZWÓJ SEKTORA ROLNEGO
I ZWIĘKSZENIE JEGO
KONKURENCYJNOŚCI

1.1.2. Intensyfikacja współpracy między sferą B+R a przedsiębiorcami
1.1.3. Rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji
1.1.4. Wykorzystanie istniejących i kształtujących się potencjałów
stymulujących rozwój gospodarczy
1.2.1. Zwiększenie wykorzystania potencjału łódzkich uczelni
1.2.2. Upowszechnienie kształcenia zawodowego i ustawicznego
1.2.3. Aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych
1.2.4. Rozwój kompetencji kluczowych
1.3.1. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
1.3.2. Wspieranie usieciowienia MŚP
1.3.3. Poprawa efektywności i sprawności działania IOB
1.4.1. Zwiększenie efektywności i opłacalności produkcji rolnej
1.4.2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktów rolno-spożywczych
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CELE STRATEGICZNE:

CELE OPERACYJNE:

KIERUNKI DZIAŁAŃ:
2.1.1. Budowa zaufania społecznego, rozwijanie postaw społecznych
i obywatelskich, promowanie wartości rodzinnych

2.1. ROZWÓJ KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO

2.1.3. Rozwój sektora sportu, turystyki i rekreacji

Sfera społeczna
OBYWATELSKIE
SPOŁECZEŃSTWO
RÓWNYCH SZANS

2.1.2. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze i rozwój usług kultury
2.1.4. Wzmacnianie tożsamości regionalnej i lokalnej

2.2. POPRAWA STANU
ZDROWIA MIESZKAŃCÓW

2.2.1. Podniesienie świadomości prozdrowotnej i wzmocnienie działań
profilaktycznych
2.2.2. Poprawa dostępności i jakości usług ochrony zdrowia

2.3. OGRANICZENIE SKALI
UBÓSTWA I WYKLUCZENIA 2.2.3. Poprawa dostępności w zakresie opieki długoterminowej i psychiatrycznej
SPOŁECZNEGO

2.3.1. Wsparcie dla rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
2.3.2. Rozwój placówek i usług świadczonych przez lokalne środowiska
(deinstytucjonalizacja usług)

2.3.3. Rozwój ekonomii społecznej i solidarnej
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CELE STRATEGICZNE:

CELE OPERACYJNE:

3.1. ADAPTACJA DO ZMIAN
KLIMATU I POPRAWA JAKOŚCI
ZASOBÓW ŚRODOWISKA

Sfera przestrzenna

OBYWATELSKIE
SPOŁECZEŃSTWO
RÓWNYCH SZANS

3.2. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE
KRAJOBRAZU
3.3. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI
TRANSPORTOWEJ
3.4. NOWOCZESNA ENERGETYKA
W WOJEWÓDZTWIE
3.5. RACJONALIZACJA
GOSPODARKI ODPADAMI
3.6. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI
DO USŁUG
TELE-INFORMATYCZNYCH

KIERUNKI DZIAŁAŃ:
3.1.1. Poprawa jakości powietrza
3.1.2. Ochrona zasobów wód oraz poprawa ich jakości
3.1.3. Przeciwdziałanie skutkom suszy i zmniejszanie niedoborów wody
3.1.4. Ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych
3.2.1. Ochrona wartości i kształtowanie dziedzictwa kulturowego
3.2.2. Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
3.2.3. Rewaloryzowanie, poszerzanie i wzbogacanie przestrzeni o atrakcyjnie
zaaranżowane tereny zieleni
3.3.1. Zwiększenie dostępności drogowej województwa
3.3.2. Włączenie w system szybkich połączeń kolejowych i zwiększenie dostępności
kolejowej województwa
3.3.3. Zwiększenie dostępności lotniczej województwa
3.3.4. Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty przewozowej publicznym
transportem zbiorowym
3.3.5. Zwiększenie intermodalności transportu towarowego i rozwój usług
logistycznych
3.4.1. Rozwój strategicznego systemu elektroenergetycznego
3.4.2. Rozwój strategicznego systemu gazowego
3.5.1. Rozwój infrastruktury w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
3.5.2. Zmniejszanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko
3.5.3. Poprawa skuteczności oczyszczania województwa z azbestu
3.6.1. Rozwój przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury teleinformatycznej
3.6.2. Rozwój, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych e-usług
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CEL HORYZONTALNY:

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

a. Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i zarządzania
rozwojem pracowników administracji samorządowej wszystkich szczebli

Zarządzanie rozwojem

EFEKTYWNIE I ODPOWIEDZIALNIE
ZARZĄDZANE WOJEWÓDZTWO

b. Upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych
w zarządzaniu rozwojem
c. Wzmacnianie współpracy i partnerstwa samorządów

d. Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki
zrównoważonego rozwoju przestrzennego
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Cel operacyjny 2.3. Ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego

Kierunki działań i działania:
2.3.1. Wsparcie dla rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, m.in.
poprzez:
 rozwój różnych form wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
energetycznym oraz mieszkających w substandardowych lokalach mieszkalnych,
w tym położonych na wsi i na terenach starej zabudowy kamienicowej w miastach
– m.in. poprzez ich kompleksową rewitalizację,
2.3.3. Rozwój ekonomii społecznej i solidarnej, m.in. poprzez:
 zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w rozwiązywanie
problemów społecznych na obszarach zdegradowanych i rewitalizowanych,
wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem.

REWITALIZACJA W SRWŁ 2030
Cel operacyjny 3.2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
Kierunki działań i działania:
3.2.1. Ochrona wartości i kształtowanie dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez:

 wykorzystanie potencjału dziedzictwa do celów użytkowych (w tym komercyjnych)
i promocyjnych (rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz zagospodarowanie
obiektów zagrożonych i nieużytkowanych m.in. na funkcje kulturalne, naukowoedukacyjne, turystyczne i rekreacyjne, zapewnienie należytego stanu zachowania
zwłaszcza unikatowych komponentów), z uwzględnieniem walorów krajobrazowych
i przyrodniczych,
 zwiększenie skali i skuteczności ochrony zasobów kulturowych, w tym wspieranie
projektów rewitalizacji zabytków, rozszerzenie możliwości finansowania, wspieranie
alternatywnych form finansowania dziedzictwa kulturowego, np. finansowanie
społecznościowe.
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Cel horyzontalny: EFEKTYWNIE I ODPOWIEDZIALNIE ZARZĄDZANE WOJEWÓDZTWO
Kierunki działań i działania:
c. Wzmacnianie współpracy i partnerstwa samorządów, m.in. poprzez:
 promowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań rewitalizacyjnych, integrujących
aspekty społeczne, gospodarcze i techniczno-przestrzenne oraz angażujących
możliwie duże grono interesariuszy: samorządowców, przedsiębiorców,
naukowców, mieszkańców i społeczników,
d. Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki
zrównoważonego rozwoju przestrzennego, m.in. poprzez:
 wsparcie procesów zwiększających wzrost atrakcyjności przestrzeni miast i gmin,
w tym w szczególności rewitalizacji, tworzenia przyjaznych przestrzeni publicznych
i terenów zielonych (w tym m.in. ogrodów, parków).
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
www.strategia.lodzkie.pl

