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Województwo

Łódzkie

–

Departament

ds.

Przedsiębiorczości,

Urząd

Marszałkowski w Łodzi
Rozwój województwa łódzkiego będzie harmonijny i zrównoważony tylko wówczas,
gdy funkcjonujące na jego terenie podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu,
uczelnie wyższe, organizacje samorządowe, będą wspierały procesy innowacyjne we
wszystkich obszarach aktywności gospodarczej.
Potrzeba

wsparcia

innowacyjności

była

impulsem

do

opracowania

projektu

Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030. Celem tego projektu jest poprawa jakości
proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii
Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI – 2030.
Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2008-2010 projektu „Aktualizacja
RSI – Badania i Monitoring”. RSI jest strategicznym dokumentem określającym cele
i kierunki działań innowacyjnych. RSI to również ciągły proces rozwoju systemu innowacji
w regionie oraz świadomości systematycznego rozwoju potencjału innowacyjnego. Jest to
także analiza potencjału badawczo-rozwojowego regionu i poziomu technologicznego
przedsiębiorstw, ich skłonności do stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzania
współpracy i wymiany doświadczeń.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ma ukazać aktualny stan
innowacyjności

gospodarki

regionu

oraz

sformułować

działania

mające

na

celu

zaktywizowanie podmiotów gospodarczych celem efektywnego wykorzystania potencjału
innowacyjnego regionu. Powstająca Regionalna Strategia Innowacji ma się przyczynić
do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu, stymulować rozwój
innowacji w łódzkich firmach, między innymi dzięki działaniom z zakresu transferu wiedzy.
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Cele szczegółowe projektu
1. Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji
2. Opracowanie modelu stałych struktur zarządzania i wdrażania RSI w regionie łódzkim
3. Promocja polityki innowacyjnej w regionie łódzkim
4. Opracowanie metody monitoringu i ewaluacji wdrażania RSI
5. Wdrożenie modelu transferu technologii w oparciu o Łódzką Platformę Transferu
Wiedzy jako jednego z głównych narzędzi realizacji zapisów nowej Regionalnej
Strategii Innowacji
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