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Cele strategiczne 

CELE STRATEGICZNE  Polityka rozwoju prezentowana w koncepcji Strategii Rozwoju 

Makroregionu Polski Centralnej 2030 będzie realizowana poprzez 5 

wskazanych celów strategicznych wynikających ze zdiagnozowanych pól 

współpracy:  

 zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji;  

 przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom; 

 innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna; 

 międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej; 

 multimodalny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym. 

Realizację celów strategicznych warunkują 4 wyróżnione priorytety 

o charakterze horyzontalnym. Dostępność i integracja, kreatywność 

i innowacyjność, reindustrializacja i umiędzynarodowienie to szczególnie 

pożądane cechy makroregionu umożliwiające zakładany w wizji rozwój 

MPC, a zarazem stanowiące oczekiwany efekt realizacji założonych 

w dokumencie celów. 

Zakłada się, że priorytety i cele strategiczne będą wzajemnie na siebie 

oddziaływać, przenikać się i współzależeć. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zintegrowana  
przestrzeń 

wiedzy 
i innowacji 

 
 

 
 
 
 
 
 

Multimodal-
ny węzeł 

transportowy 
o znaczeniu 

międzynaro-
dowym 

 
 

 
 
 
 
 
 

Przestrzeń 
przyjazna 
twórcom i 

projektantom 

 
 

 
 
 
 
 
 

Innowacyjna 
sieć  

medyczno- 
farmaceuty- 

czna 

 
 

 
 
 
 
 
 

Międzynaro-
dowe   

centrum  
żywności 

prozdrowot-
nej 

 
Priorytety  

 

 
KREATYWNOŚĆ  

I INNOWACYJNOŚĆ 

 
REINDUSTRIALIZACJA  

 
UMIĘDZYNARODOWIE-

NIE 

44 

 
DOSTĘPNOŚĆ  
I INTEGRACJA 



Cel strategiczny 1. 
 

ZINTEGROWANA  

PRZESTRZEŃ  

WIEDZY I INNOWACJI 

Rys. 50. Zintegrowana przestrzeń wiedzy  
i innowacji 

Rozwój oparty o wytwarzanie i wdrażanie nowoczesnych 

technologii, stanowi klucz do podniesienia konkurencyjności 

gospodarki Makroregionu Polski Centralnej. Przyjęcie celu 

strategicznego Zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji, 

dającego podstawę zmian w sferze współdziałania regionalnych 

samorządów z podmiotami działającymi w obszarze nauki, 

przedsiębiorczości i otoczenia biznesu, pozwala włączyć 

niewykorzystany potencjał ludzki i społeczny w proces tworzenia 

nowoczesnego społeczeństwa. Ze względu na przekrojowy 

charakter celu będzie miał on kluczowy wpływ na rodzaj 

podejmowanych działań związanych z realizacją pozostałych 

celów strategicznych.  

Działania podjęte na rzecz osiągnięcia celu będą miały 

wpływ na poprawę współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami 

związanymi z kształceniem, wytwarzaniem i absorpcją innowacji.  

Zostanie poszerzona oferta edukacyjna szkół wyższych, 

wzrośnie stopień wymiany kadry naukowej i studentów między 

uczelniami. Ważnym elementem będzie realizacja programu 

wspierania wspólnych badań i projektów naukowych, w ramach 

którego przewiduje się powstanie konsorcjum wyższych uczelni 

makroregionu oraz Akademickiego Centrum Talentów.  Zostanie 

stworzony system ujawniania talentów i ponad standardowych 

zdolności już od poziomu szkoły podstawowej. 

Istotną rolę odegra także program wspierania wspólnych 

badań i projektów naukowych oraz ich wdrażania do gospodarki, 

szczególnie w branżach istotnych dla makroregionu. Należą do 

nich badania z dziedzin bio- i nanotechnologii, ICT, fotoniki, 

optoelektroniki, mechatroniki, radiofarmacji.  

W oparciu o istniejący w makroregionie potencjał możliwy 

będzie rozwój interdyscyplinarnego ośrodka naukowego 

związanego z medycyną żywienia. Możliwe będzie też tworzenie 

wspólnej oferty uczelni w zakresie badań naukowych i edukacji 

w obszarze rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.  

Realizacja działań przyczyni się do  tworzenia 

kreatywnego środowiska sprzyjającego generowaniu i transferowi 

innowacji. Pozwoli to na wzmocnienie istniejącej bazy badawczo-

rozwojowej, będącej impulsem rozwojowym.  

Makroregion umocni swoją pozycję jako miejsce 

kształcenia i rozwoju wysokospecjalistycznej kadry, która jest 

niezbędna do realizacji działań określonych dla  pozostałych pól 

współpracy.  
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Nastąpi przeorientowanie wyższych uczelni w kierunku „uczelni 

nastawionych praktycznie i zawodowo”, zgodnie z kategoryzacją 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2014 r. 

Zostanie utworzony zintegrowany system podnoszenia kwalifikacji 

kadry naukowej poprzez staże naukowców w firmach i przedsiębiorców 

w instytutach badawczych. Będą rozwijane kontakty z polską kadrą 

naukową pracującą za granicą. 

Ważnym działaniem będzie integracja systemów monitorowania 

inteligentnych specjalizacji.  

Mając na uwadze konieczność modernizacji struktury przemysłu 

i zapoczątkowanie reindustrializacji, a w szczególności wsparcie rozwoju 

przemysłów: medycznego, farmaceutycznego, biotechnologii oraz 

przemysłu wykorzystującego nanotechnologie, województwa będą 

współpracować w zakresie wzmacniania zaplecza naukowego 

poszczególnych specjalizacji nowoczesnego przemysłu. Pozwoli to na 

uniknięcie dublowania się prac badawczych oraz na osiągnięcie silniejszej 

pozycji  przetargowej przy pozyskiwaniu inwestorów. 

Umiędzynarodowienie produktów i usług wytwarzanych 

w makroregionie,  opartych na nowoczesnych technologiach pozwoli 

na wykreowanie regionalnych marek rozpoznawalnych na rynkach 

międzynarodowych. Na silną pozycję gospodarczą MPC będą miały również 

wpływ: podniesienie standardów kształcenia, zwiększenie współpracy 

w środowisku naukowym oraz zintensyfikowanie współpracy 

międzynarodowej. Osiągnięte zostanie to w dużej mierze dzięki współpracy 

z innymi światowymi ośrodkami naukowymi i realizacji wspólnych projektów 

mających na celu wytworzenie i transfer technologii.  

Przyjmuje się, że działania podjęte w kierunku integracji 

wiedzy i innowacji w MPC przyczynią się do podniesienia jego 

konkurencyjności w tych dziedzinach i pozwolą na włączenie polskiej 

nauki w AWANGARDĘ NAUKI EUROPEJSKIEJ.  

 

 Wspieranie współpracy szkół wyższych w zakresie oferty 

edukacyjnej. 

 Zwiększanie udziału prac badawczych i wdrożeniowych 

w wyższych uczelniach. 

 Unowocześnianie infrastruktury naukowo-badawczej 

i wdrożeniowej. 

 Wspieranie współpracy sektora B+R z przedsiębiorcami, 

w szczególności specjalizującymi się w przemyśle medycznym, 

farmaceutycznym, biotechnologii oraz przemyśle 

wykorzystującym nanotechnologie. 

 Wspieranie współpracy sektora B+R i instytucji otoczenia 

biznesu. 

 Stymulowanie kształcenia kadr dla rozwoju wskazanych pól . 

 

 

Strategiczne  
kierunki działań 
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Wskaźniki monitorowania 

 Wspieranie współpracy z zagranicznymi szkołami wyższymi 

i instytucjami B+R. 

 Wykreowanie międzynarodowej marki uczelni wyższych 

i instytucji B+R. 

 

 

 

 Liczba projektów między uczelniami oraz jednostkami badawczo-

rozwojowymi w makroregionie (przynajmniej jedna instytucja 

z każdego regionu) 

rok bazowy: 2013 

źródło: badanie własne w oparciu o system Pol-ON 

jednostka: liczba 

 Liczba podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową 

w dziedzinie biotechnologii  

rok bazowy: 2013 

źródło: GUS-BDL 

jednostka: liczba 

 Liczba udzielonych patentów 

rok bazowy: 2013 

źródło: GUS-BDL 

jednostka: liczba/rok 
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Rozwój sektora kreatywnego wymaga zapewnienia 

odpowiednich warunków dla twórców i projektantów 

oraz wykorzystania ich idei w produkcji lub działalności 

artystycznej. Makroregion powinien wykorzystać swój potencjał 

w zakresie dziedzictwa kulturowego i współczesnej oferty 

kulturalnej do tworzenia przestrzeni atrakcyjnej dla sektora 

kreatywnego. Samorządy będą prowadzić działania na rzecz 

zintegrowania polityki kulturalnej i turystycznej MPC. Na integrację 

pozwoli między innymi wspólny system informacji o wydarzeniach 

kulturalnych w całym makroregionie i tworzenie wspólnych dzieł 

i przedsięwzięć kulturalnych (np. Szlak Dziedzictwa 

Poprzemysłowego Polski Centralnej). Dzięki temu potencjał 

kulturalny makroregionu zostanie lepiej zaprezentowany i stanie 

się bardziej dostępny, co zwiększy zainteresowanie sektora 

kreatywnego tym obszarem i pobudzi kreatywność mieszkańców.  

Ważnym elementem tworzenia przyjaznych warunków 

dla twórców i projektantów będzie dbanie o atrakcyjną przestrzeń 

publiczną. Planowane działania rewitalizacyjne prowadzone będą 

z uwzględnieniem potrzeb środowisk twórczych. Projektanci 

zostaną włączeni w proces rewitalizacji, aby dzięki ich 

innowacyjnym ideom powstała atrakcyjna i inspirująca, wysokiej 

jakości przestrzeń publiczna. Przestrzenie publiczne 

i rewitalizowane tereny staną się miejscem spotkań artystów 

ze społeczeństwem, co ułatwi realizację i percepcję 

awangardowych działań twórczych. Działania administracji 

publicznej powinny również przyczynić się do aktywizacji 

społecznej mieszkańców i zaangażowania ich w proces 

zagospodarowania terenów rewitalizowanych, przestrzeni 

publicznych i tworzenia miejsc symbolicznych. Taka postawa 

samorządów przyczyniać się będzie do wzrostu poziomu zaufania 

społecznego, poczucia tożsamości terytorialnej oraz skłonności 

do współpracy. Podjęte działania spowodują rozwój kreatywnego 

społeczeństwa. 

Niektóre z rewitalizowanych obszarów np. tereny 

poprzemysłowe czy zdegradowane dzielnice mieszkaniowe 

w centrach miast, przeznaczone zostaną pod działalność 

kreatywną. W rewitalizowanych obiektach lokalizowane będą np. 

biura instytucji artystycznych, pracownie, studia muzyczne. 

Zakłada się, że podejmowane działania przyczynią się do wzrostu 

atrakcyjności przestrzeni makroregionu jako miejsca zamieszkania 

i działalności twórców oraz animatorów kultury, projektantów 

wzornictwa przemysłowego i przedsiębiorców związanych 

z przemysłem kreatywnym.  

 Wzrost poziomu estetyki i bezpieczeństwa oraz bogata 

oferta kulturalna i usługowa skłonią społeczności, w tym twórców, 

do zamieszkania i przebywania w centrach miast. 

Rys. 51. Przestrzeń przyjazna twórcom  
i projektantom 

Cel strategiczny 2.  
 

PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA  

TWÓRCOM  

I PROJEKTANTOM 
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Zastosowane zostaną różnego rodzaju instrumenty ułatwiające 

rozpoczęcie działalności twórcom i projektantom z regionu. Przewiduje się 

zarówno wsparcie finansowe jak i organizacyjne np. poprzez sprofilowane 

inkubatory przedsiębiorczości lub programy promocji twórców. 

Jednocześnie, aby wzmocnić pozycję sektora kreatywnego na rynku, 

prowadzone będą działania na rzecz integracji środowisk twórczych 

z przedsiębiorcami. Dodatkową szansą rozwoju sektora kreatywnego, będą 

działania koncentrujące się na modernizacji struktury przemysłu. 

W przypadku sektora kreatywnego wiąże się to ze wsparciem rozwoju 

nowoczesnej bazy produkcyjnej w zakresie przemysłu filmowego 

i audiowizualnego oraz wzornictwa przemysłowego. Dzięki temu możliwe 

będzie zdyskontowanie kreatywnych idei i wykorzystanie ich w produkcji 

i usługach. 

Otwarty na innowacje i dynamicznie zmieniający się sektor kreatywny 

wymaga dobrej współpracy z sektorem B+R. Zadaniem samorządu będzie 

promowanie i wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii i materiałów 

w działalności kreatywnej. Ważne jest, aby twórcy mieli dostęp 

do najnowszych osiągnięć nauki, które staną się inspiracją lub pozwolą 

ulepszać ich projekty. W szczególności upowszechniane powinny być nowe 

rozwiązania przyjazne zdrowiu i środowisku. Kreatywne środowisko 

przyczyni się również do generowania i transferu innowacji w makroregionie. 

Zakłada się działania na rzecz utrzymania i rozwijania wysokiego 

poziomu szkolnictwa artystycznego. Planowane jest wspieranie współpracy 

uczelni o profilu artystycznym oraz ciągłego doskonalenia ich oferty 

programowej. Szczególnie istotne będzie wzmacnianie specjalizacji 

makroregionu w zakresie przemysłu filmowego i audiowizualnego oraz 

wzornictwa przemysłowego. Podstawą rozwoju sektora kreatywnego będzie 

również podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej w szkołach i rozwijanie 

kreatywności dzieci i młodzieży. Korzystne warunki dla rozwoju młodych, 

utalentowanych twórców będą skutkować ukształtowaniem się silnego 

środowiska kreatywnego. 

 Należy dążyć do umiędzynarodowienia produktów sektora 

kreatywnego i wzmocnienia pozycji MPC jako ośrodka kultury i działalności 

kreatywnej na arenie międzynarodowej. Zadaniem samorządów będzie 

działanie na rzecz wykreowania silnej marki wzornictwa przemysłowego 

oraz przemysłu filmowego i audiowizualnego, która byłaby rozpoznawalna 

na świecie. Umożliwi to rozwijanie współpracy gospodarczej, promowanie 

lokalnych twórców i zwiększenie popytu na produkty sektora kreatywnego 

wytworzone w makroregionie. Ważnym działaniem sprzyjającym 

umiędzynarodowieniu będzie organizacja międzynarodowych wydarzeń 

promujących działalność kreatywną, takich jak festiwale, wystawy, targi. 

Wspólna realizacja wydarzeń kulturalnych w  ramach makroregionu pozwoli 

zwiększyć ich oddziaływanie i podnieść prestiż. Działania te przyczynią się 

do rozwoju potencjału twórczego i wzrostu jego międzynarodowego 

znaczenia. 

Zakłada się, że działania podjęte w kierunku kształtowania 

przestrzeni przyjaznej twórcom i projektantom stworzą warunki dla 

włączenia się w nurt europejskiej AWANGARDY KULTURY . 



 Opracowanie i prowadzenie przez administrację samorządową 

spójnej  polityki kulturalnej i turystycznej. 

 Udostępnianie przestrzeni twórcom i projektantom  w obszarach 

rewitalizowanych. 

 Instytucjonalne wsparcie ułatwiające rozpoczynanie działania 

twórcom i projektantom. 

 Wspieranie współpracy środowisk twórców kultury 

i projektantów z przedsiębiorcami. 

 Wsparcie wdrażania nowoczesnych technologii i materiałów 

przyjaznych środowisku i zdrowiu. 

 Tworzenie zachęt dla wsparcia rozwoju przemysłu filmowego 

i audiowizualnego oraz wzornictwa przemysłowego. 

 Wspieranie rozwoju szkolnictwa artystycznego, współpracy 

szkół oraz rozwoju kreatywności dzieci i młodzieży. 

 Wspieranie wspólnych projektów i wydarzeń artystycznych 

o znaczeniu międzynarodowym. 

 Wykreowanie międzynarodowych marek wzornictwa 

przemysłowego, przemysłu filmowego i audiowizualnego. 

 

 

 Liczba wspólnych makroregionalnych projektów w zakresie kultury 

i turystyki realizowanych przez samorządy obydwu województw 

rok bazowy: 2013 

źródło: badanie własne 

jednostka: liczba 

 Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe na 100 tys. ludności 

MPC 

rok bazowy: 2013 

źródło: GUS-BDL 

jednostka: liczba/100 tys. osób 

 Udział nowopowstałych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie 

nowopowstałych podmiotów ogółem w makroregionie 

rok bazowy: 2013 

źródło: GUS-BDL (działy PKD zaliczane do sektora kreatywnego: 59, 

60, 71, 73, 74, 90) 

jednostka: % 

Strategiczne  
kierunki działań 

Wskaźniki monitorowania 
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Rys. 52. Innowacyjna sieć medyczno-
farmaceutyczna 

Cel strategiczny 3. 
 

INNOWACYJNA SIEĆ  

MEDYCZNO-

FARMACEUTYCZNA 

 

Zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału 

medyczno-farmaceutycznego makroregionu, wymaga podjęcia 

działań na rzecz utworzenia innowacyjnej sieci medyczno-

farmaceutycznej, w tym usprawnień organizacyjnych i integracji 

istniejącego potencjału. Kluczowym zadaniem będzie stworzenie 

zintegrowanego systemu informacji medycznej, podnoszącego 

efektywność działań i ułatwiającego korzystanie z usług 

medycznych. Zintegrowany system informacji medycznej będzie 

miał znaczenie wspomagające dla rozwoju usług medycznych 

i wysoko innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego.  

Wsparcie generowania innowacji umożliwi wysoki poziom 

kształcenia kadry i prowadzenia badań naukowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem nauki w obszarze medycyny, 

bio - i nanotechnologii. Projektem pilotażowym w tym obszarze 

może być utworzenie Krajowego Centrum Biotechnologii, na bazie 

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii oraz innych 

jednostek naukowych w dziedzinie medyczno-farmaceutycznej. 

Utworzenie Krajowego Centrum Biotechnologii pozwoli 

na intensyfikację współpracy między jednostkami badawczo-

naukowymi generującymi innowacje a sektorem biznesu. 

Warunkiem utrzymania silnej pozycji makroregionu w przemyśle 

farmaceutycznym jest bowiem wdrażanie nowych technologii 

w produkcji leków.  Dla rozwoju sektora medycyny i farmacji 

znaczenie będzie miał również rozwój nowoczesnej bazy 

produkcyjnej w obszarze nanomedycyny, farmacji, biotechnologii, 

sprzętu medycznego i pomiarowego oraz technik laserowych. 

W zakresie usług medycznych rozwijane będą usługi 

wysokospecjalistyczne, dzięki którym makroregion stanie się 

atrakcyjnym miejscem dla turystyki medycznej oraz prowadzenia 

badań klinicznych. MPC posiada odpowiednie zasoby naturalne 

dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej, której podstawą powinna być 

balneologia. Turystyka oparta na balneologii przyczyni się do 

rozwoju małych ośrodków miejskich. 

Efektem podjętych działań będzie również 

umiędzynarodowienie produktów i usług, w szczególności 

w odniesieniu do farmaceutyków i sprzętu medycznego. Istotnym 

aspektem jest wykreowanie silnej, rozpoznawalnej na arenie 

międzynarodowej, marki makroregionu jako lidera w produkcji 

leków oraz marki regionu świadczącego dobrej jakości 

wysokospecjalistyczne usługi medyczne i zapewniającego wysoki 

poziom kształcenia lekarzy i prowadzenia badań. 

Zakłada się, że stworzenie innowacyjnej sieci 

medyczno-farmaceutycznej wpłynie na podniesienie jakości 

sektora medycznego w MPC i wzrost konkurencyjności 

w zakresie utworzenia MEDYCYNY JUTRA.  



 Utworzenie zintegrowanego systemu informacji 

medycznej. 

 Wspieranie rozwoju wysokospecjalistycznych usług 

medycznych. 

 Wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii 

w produkcji leków. 

 Wspieranie konsorcjów prowadzących badania 

z zakresu bio– i nanotechnologii. 

 Wsparcie rozwoju bazy produkcyjnej w obszarze 

nanomedycyny, farmacji i biotechnologii, sprzętu 

medycznego i pomiarowego oraz technik laserowych.  

 Wykreowanie międzynarodowej marki produktów 

medyczno-farmaceutycznych. 

 

 

 Udział eksportu leków i sprzętu medycznego 

w makroregionie w eksporcie leków i sprzętu medycznego 

w kraju 

rok bazowy: 2013 

źródło: baza danych Izby Celnej 

jednostka: % 

 Udział nowopowstałych podmiotów sektora medycznego 

w liczbie nowopowstałych podmiotów ogółem 

w makroregionie 

rok bazowy: 2013 

źródło: GUS-BDL (sekcja C PKD dział 21 i sekcja Q dział 

86) 

jednostka: % 

 Liczba wspólnych reprezentacji MPC na targach 

tematycznych z zakresu medycyny i farmacji 

rok bazowy: 2013 

źródło: badanie własne 

jednostka: liczba/rok 

Strategiczne  
kierunki działań 

Wskaźniki monitorowania 
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Rys. 53. Międzynarodowe Centrum  
Żywności Prozdrowotnej 

 

Cel strategiczny 4. 
 

MIĘDZYNARODOWE 

CENTRUM 

ŻYWNOŚCI 

PROZDROWOTNEJ 

Dynamiczny rozwój sektora rolno-spożywczego, 

wytwarzającego zdrowe i innowacyjne produkty, stanowi szansę 

dla podniesienia konkurencyjności MPC na międzynarodowych 

rynkach. Wsparciem dla realizowanych działań będzie rozwój sieci 

współpracy producentów rolnych, grup producenckich i samorządu 

gospodarczego z sektorem B+R. Przyśpieszy to proces wdrażania 

i wykorzystywania nowoczesnych technologii w produkcji rolnej 

i przetwórstwie rolno-spożywczym, a w konsekwencji doprowadzi 

do wykreowania marki żywności funkcjonalnej oraz 

międzynarodowej promocji i wsparcia eksportu produktów rolnych 

i artykułów spożywczych wytwarzanych w makroregionie. 

Wspieranie rozwoju sieci współpracy doprowadzi do integracji 

MPC poprzez wzmocnienie powiązań między producentami 

rolnymi, począwszy od rolników i grup producenckich, 

a skończywszy na rynkach hurtowych i sieciach dystrybucji oraz 

reprezentantach sektora B+R. Efektem wzajemnych kontaktów 

i rozwijanej współpracy mazowieckich i łódzkich ośrodków 

naukowych będą wspólne projekty badawcze i innowacyjne 

rozwiązania technologiczne, możliwe do zastosowania w sektorze 

produkcyjnym i przetwórczym rolnictwa na terenie makroregionu. 

Wszystkie te przedsięwzięcia przyczynią się do konsolidacji 

sektora rolno-spożywczego w makroregionie i wzmocnienia jego 

pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej. Rozwój rolnictwa 

w Makroregionie Polski Centralnej w coraz większym stopniu 

zależeć będzie od umiejętności wykorzystania pojawiających się 

innowacyjnych technologii w przemyśle rolno-spożywczym. 

Wykorzystywanie nanotechnologii w przemyśle rolno-spożywczym 

tworzy nowe możliwości w rolnictwie, ochronie środowiska 

i technologii żywności. Nanotechnologia będzie odgrywała coraz 

większe znaczenie w procesie produkcji żywności, utrwalaniu 

produktów, poprawie cech organoleptycznych, zachowaniu 

wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów, a także właściwości 

opakowań do żywności. Przykładowym projektem realizującym 

powyższe działanie może być wspieranie rozwoju 

i funkcjonowania Klastra Żywności Funkcjonalnej, a ponadto 

stworzenie programu wspierania grup producenckich. Dzięki 

powyższym inicjatywom rynek żywnościowy makroregionu stanie 

się bardziej dostępny w kraju i poza jego granicami.  

Opracowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii w  produkcji 

rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym przyczyni się do wzrostu 

innowacyjności MPC. Wprowadzane rozwiązania w dziedzinie 

postępu biologicznego i biotechnologii umożliwią wprowadzenie 

na rynek nowych innowacyjnych odmian roślin użytkowych 

i produktów żywnościowych. Dzięki generowaniu i transferowi 

innowacji będzie postępowała dalsza modernizacja rolnictwa 

i przetwórstwa rolno-spożywczego makroregionu, 

ukierunkowanego na produkcję żywności funkcjonalnej.  



Nowe rodzaje żywności funkcjonalnej wytwarzane w makroregionie, zaczną 

być rozpoznawalne na rynku krajowym i międzynarodowym a współpraca 

naukowców z różnych dziedzin. m. in.: medycyny, dietetyki, biotechnologii 

żywności z producentami żywności przyczyni się do wypromowania 

makroregionu jako Międzynarodowego Centrum Żywności Prozdrowotnej. 

Umożliwi to stworzenie makroregionalnej marki żywności funkcjonalnej, 

a prowadzone na szeroką skalę działania informacyjno-promocyjne pozwolą 

na zdobycie nowych rynków zbytu, w tym również rynków zagranicznych.  

Produkcja żywności funkcjonalnej na skalę przemysłową 

i umiędzynarodowienie produktów może oznaczać dla MPC znalezienie 

niszy rynkowej, która ma szansę szybkiego rozwoju. Przykładowym 

projektem realizującym powyższe działania będzie wykreowanie znaku 

jakości dla produktów żywnościowych makroregionu.  

Przyjmuje się, że działania podjęte w kierunku stworzenia 

Międzynarodowego Centrum Żywności Prozdrowotnej przyczynią się 

do wzrostu konkurencyjności i postrzegania rolnictwa MPC jako 

ROLNICTWA PRZYSZŁOŚCI. 

 

 

 Wspieranie rozwoju sieci współpracy producentów rolnych 

z sektorem B+R. 

 Opracowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii 

w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. 

 Międzynarodowa promocja i wsparcie eksportu produktów 

rolnych i artykułów spożywczych. 

 Wykreowanie marki żywności funkcjonalnej. 

 

 

 Liczba wspólnych reprezentacji MPC na targach tematycznych 

z zakresu rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego 

rok bazowy: 2013 

źródło: badanie własne 

jednostka: liczba 

 Liczba projektów badawczych dotyczących żywności funkcjonalnej 

prowadzonych przez uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe 

w makroregionie 

rok bazowy: 2013 

źródło: badanie własne w oparciu o  system Pol-ON 

jednostka: liczba 

 Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w makroregionie 

w eksporcie produktów rolno-spożywczych w kraju 

rok bazowy: 2013 

źródło: baza danych Izby Celnej 

jednostka: % 

Strategiczne  
kierunki działań 

Wskaźniki monitorowania 
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Cel strategiczny 5. 
  

MULTIMODALNY WĘZEŁ  

TRANSPORTOWY  

O ZNACZENIU  

MIĘDZYNARODOWYM 

 

Makroregion Polski Centralnej, zlokalizowany 

na przecięciu dwóch z dziewięciu Transeuropejskich Korytarzy 

Transportowych sieci bazowej, ma szansę stać się istotnym 

multimodalnym węzłem transportowym w skali międzynarodowej. 

W tym celu wskazany jest rozwój wysokiej jakości infrastruktury 

liniowej i punktowej składającej się na zintegrowany system 

transportu pasażerskiego i towarowego. W obu przypadkach 

system transportowy sprzyjać będzie doborowi połączenia 

najkorzystniejszego pod względem kosztów całkowitych, w tym 

również zewnętrznych. Rozwój powiązań wewnętrznych 

i zewnętrznych sprzyjać będzie lepszej integracji makroregionu, 

jak również zwiększeniu jego dostępności i konkurencyjności 

w skali międzynarodowej. 

 Docelowo makroregion stanie się obszarem przecinania się 

tras komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, 

zrealizowanych i utrzymywanych w sposób umożliwiający szybki, 

efektywny i przyjazny dla środowiska transport. W skali 

międzynarodowej istotne znaczenie ma rozwój kolei dużych 

prędkości jako alternatywy dla transportu drogowego i lotniczego. 

Dla zapewnienia połączeń międzykontynentalnych kraju 

i makroregionu kluczowe znaczenie będzie miało powstanie 

w centrum Polski Centralnego Portu Lotniczego. Dostępność 

do głównych węzłów transportowych zapewniona będzie poprzez 

rozwój infrastruktury liniowej i punktowej o znaczeniu 

ponadregionalnym, w tym linii kolejowych łączących województwo 

łódzkie i mazowieckie oraz ważnych węzłów przesiadkowych. 

Infrastruktura zostanie efektywnie wykorzystana dzięki poprawie 

oferty przewozowej transportu zbiorowego. Częstotliwość 

połączeń zostanie zwiększona, czas podróży skrócony, a jej 

komfort podniesiony. Integracja taryfowa i rozkładowa oraz spójny 

system informacji i obsługi pasażerów pozwolą na skuteczne 

wykorzystanie węzłów przesiadkowych. W przypadku przewozu 

towarów, rolę analogiczną do węzłów przesiadkowych będą pełniły 

intermodalne terminale towarowe.  

Rozwój makroregionu jako multimodalnego węzła 

transportowego wymaga przygotowania odpowiednich terenów 

inwestycyjnych i wsparcia organizacyjnego rynku usług 

logistycznych. Rozwój centrów logistycznych pozwoli 

na skuteczne i wydajne wykorzystanie infrastruktury i dostępnych 

środków transportu towarowego. Działania te przyczynią się 

do wzrostu znaczenia makroregionu jako ważnego centrum 

logistycznego w skali międzynarodowej oraz wpłyną na rozwój 

przemysłu na obszarze Makroregionu Polski Centralnej. 

Międzynarodowe powiązania komunikacyjne sprzyjać będą 

rozwojowi usług o zasięgu i rozpoznawalności wykraczających 

poza Polskę.  

Rys. 54. Multimodalny węzeł transportowy 
o znaczeniu międzynarodowym 



56 

Rys. 55. Wybrane elementy multimodalnego węzła 
transportowego o znaczeniu międzynarodowym 

Wykreowanie makroregionalnej marki usług 

przewozowych i logistycznych możliwe będzie dzięki dostępności 

do wysokiej jakości infrastruktury.  

Wraz ze wzrostem liczby inwestorów i użytkowników 

spoza makroregionu, jego marka będzie stawać się coraz bardziej 

znana.  

Efektywna współpraca z kontrahentami i partnerami 

zagranicznymi pozwoli na dalszy rozwój i umiędzynarodowienie 

oferowanych usług, równocześnie ułatwiając eksport produktów 

wytwarzanych w makroregionie. 

Zakłada się, że rozwój MPC jako multimodalnego 

węzła transportowego o znaczeniu międzynarodowym 

pozwoli włączyć makroregion i Polskę w sieć połączeń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyni się do budowania 

TRANSPORTU PRZYSZŁOŚCI w tej części Europy. 

 

 

 Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym. 

 Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu 

międzyregionalnym. 

 Rozwój terminali intermodalnych. 

 Poprawa jakości oferty przewozów pasażerskich, 

w tym integracja taryfowa i rozkładowa. 

 Wspieranie rozwoju terenów  inwestycyjnych 

związanych z multimodalnym węzłem transportowym. 

 Wspieranie rozwoju nowoczesnych centrów 

logistycznych. 

 Wspieranie integracji usług logistycznych. 

 Promocja usług przewozowych i logistycznych. 

 Wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie 

usług  logistycznych. 

 

 

 Powstanie Kolei Dużych Prędkości (KDP) 

rok bazowy: 2013 

źródło: badanie własne 

jednostka: liczba 0/1 

 Powstanie Centralnego Portu Lotniczego (CPL) 

rok bazowy: 2013 

źródło: badanie własne  

jednostka: liczba 0/1 

 Udział ogólnodostępnych powierzchni magazynowych 

w makroregionie w  powierzchni magazynowej w kraju 

rok bazowy: 2013 

źródło: badania  własne - raporty branżowe 

jednostka: % 

Strategiczne  
kierunki działań 

Wskaźniki monitorowania 


