
Marszałek 

Województwa Łódzkiego 

Szanowni Państwo, 

Łódź, 13 lutego 2012 r. 

potrzeba wsparcia innowacyjności by/a impulsem do opracowania projektu Regionalna Strategia 

Innowacji - LORIS 2030, który jest realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Projekt finansowany jest 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - LORIS 2030 jest strategicznym 

dokumentem określającym cele i kierunki działań innowacyjnych. 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 dla Województwa Łódzkiego - LORIS 2030 ma ukazać aktualny stan 

innowacyjności gospodarki regionu oraz sformułować działania mające na celu zaktywizowanie podmiotów 

gospodarczych dla efektywnego wykorzystania potencjału innowacyjnego regionu. Dokument przyczyni się do 

podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu, pozwoli na stymulowanie rozwoju innowacji w 

łódzkich firmach, między innymi dzięki działaniom z zakresu transferu wiedzy. 

RSI - 2030 ma stwarzać możliwości dla ludzi kreatywnych, z innowacyjnymi pomysłami, co wpłynie na 

szereg pozytywnych zjawisk kształtujących gospodarkę regionu. Kładzie ona duży nacisk na współpracę między 

podmiotami regionalnymi, co ma mieć wpływ na usprawnienie procesu transferu technologii, dyfuzji innowacji, 

a także powstawanie klastrów, które charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności. 

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do udziału w procesie 

kształtowania Regionalnej Strategii Innowacji - 2030 poprzez: 

o udział w konsultacjach społecznych 

o udział w konferencjach 

o udostępnienie dostępnych badań, ekspertyz, opracowań. 

W załączeniu znajdziecie Państwo ankietę dotyczącą poziomu wiedzy nt. innowacyjności oraz deklarację 

współpracy przy tworzeniu RSI dla WŁ LORIS 2030. Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zaangażować się 

we współtworzenie dokumentu, prosimy o wypełnienie ankiety oraz podpisanie deklaracji o współpracy 
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Deklaracja współpracy 

w ramach projektu 

.,Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

W związku z realizowanym przez Województwo Łódzkie projektem „Regionalna Strategia Innowacji -

RSI 2030" wyrażam zgodę na udział w Konsultacjach Społecznych dotyczących przygotowania Regionalnej 

Strategii Innowacji - RSI 2030 dla Województwa Łódzkiego. 

Zakres współpracy będzie obejmował: 

- konsultacje, analizę i ocenę eksperckiej wersji RSI, 

- nanoszenie indywidualnych komentarzy do eksperckiej wersji RSI, 

- udział w konferencjach organizowanych w podregionach województwa łódzkiego (północny, centralny, wschodni 

i zachodni), 

- udostępnienie badań/ekspertyz jeśli Państwo takie posiadają (związanych z rozwojem gospodarczym regionu 

oraz stanem innowacyjności w województwie). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji Uczestnictwa dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji projektu„Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030", zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

................................................................... 
Podpis i pieczęć osoby/osób reprezentujących instytucję 

Projekt „ Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030" 
wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
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Ankieta początkowa dla Uczestników Projektu 
,,Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030" 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

... 
• • . . . . ... 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Szanowni Państwo, 

Celem tej ankiety jest p!Zeprowadzenie diagnozy wstępnej Uczestników Projektu, pozwalającej na 
określenie Państwa wiedzy na temat znaczenia innowacyjności w rozwoju gospodarczym. 
Ankieta zawiera również pytania, które dotyczą Państwa oczekiwań związanych z realizacją Regionalnej 
Strategii Innowacji - RSI 2030. Zapewniamy, że uzyskane w badaniach ankietowych wyniki będą 
wyko1Zystane wyłącznie p!Zez ewaluatorów projektu. 
Odpowiadając na poniższe pytania prosimy Panią/Pana o wskazanie wybranej (właściwej) 

odpowiedzi lub/i o jej uzupełnienie. 

Prosimy o krótkie przedstawienie się 

1. Płeć 

□ 
□ 

2. Wiek 

Kobieta 

Mężczyzna 

□ 18-25 

□ 26-35 

□ 36-45 

□ 46-65 

D 65iwięcej 

3. Mieisce zamieszkania 
D Miasto pow. 25 tys. mieszkańców 

D Miasto do 25 tys. mieszkańców 

D Gmina miejsko-wiejska 

n Gmina wiejska 
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realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
tel. O 42 2919840,fax O 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl 



KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 

4. Reorezentui;i Państwo 

D Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników) 

D Male przedsiębiorstwo (10-49 pracowników) 

D Średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników) 

D Duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 pracowników) 

D Administrację państwową 

D Samorząd (gmina, Urząd miasta, starostwo itp.) 

D Instytucję B+R 

UNIA EUROPEJSKA C]*"' • • 
EUROPEJSKI ,. -. 

FUNDUSZ SPOł.EQNY • • • • * 

D Instytucję otoczenia biznesu (fundacje, stowarzyszenia, obsługa przedsiębiorców) 

D Organizację pozarządową 

D inne Uakie?) 

□ 
□ 

.................. ''' ........................................................................ ''' .............................. .. 

Tak 

Nie 

Państwa należ 

Jeśii „TAK" to w jaki sposób? 
................................. , ................................ '" ..................... , .................... '" ''' ................... .. 
·········································································································································· 
........... , ..................... , ......................................................................................................... . 

Projekt „Regionalna Strategia Innowacji- RSI 2030" 
wspóljinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
tel. O 42 2919840.fax O 42 291 9841, e-mail: przedsiebiorczosc@lodzkie.pl 



KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA SlRATEGIA SPÓJNOŚCI 

UNIA EUROPEJSKA CI]*•*., 
EUROPEJSKI • • 

FUNDUSZ SPOŁECZNY "• • • * 

6. Na czym Państwa zdaniem powinna polegać promocja województwa łódzkiego pod kątem 
innowacyjności? 

D Organizacja cyklicznych konferencji 

□ 
Wspieranie uczestnictwa regionalnych firm na krajowych 
targowych 

D Wspieranie konkursów dedykowanych rozwojowi innowacyjności 

D Promocja medialna 

D Inne Uakie?) 

międzynarodowych imprezach 

7. Czy zgadzają się Państwo ze stwierdzeniem, że wdrażanie innowacji jest jednym z głównych 
cz · · · eh na konkurenc · · · · · · ionu? 

□ 
□ 

Tak 

Nie 

Jeśli „TAK" to dlaczego? 

............................................................................................................................................ 

8. Czy Państwa zdaniem kreowanie postaw innowacyjnych jest niezbędne w samorządach województwa 
łódzkieoo? 

□ Tak 

□ Nie 

Jeśli „TAK" to w jaki sposób? 

Projekt „ Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030" 
wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
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9. Czy wiedzą Państwo gdzie znaleźć dokument Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 
lódzkieao? 

□ Tak 

□ Nie 

1 O. Czy korzystali Państwo z dokumentu Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego 
RSI LORIS PLUS? 

□ 
□ 

Tak 

Nie 

Jeśli „TAK" to w jakim celu? 

·········································································································································· 
...... "' .................................... ''' ................................................... , ..................................... . 
... ... ... ... ...... ... ,, ................................................. '" ................... , ....... ''' ......... ''' ... , ............... , .. . 

11. Czy uważają Państwo za zasadne opracowanie dokumentu Regionalna Strategia Innowacji dla 
Województwa lódzkieao? 1 

· · 

□ Tak 

□ Nie 

Jeśli „TAK" to dlaczego? 
·········································································································································· 
.. ,,,,,,,, ............................................... ,, .. , ........................................................................... . 
...... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...... ...... ... ......... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ... , .............. '"" 

12. Proszę ocenić Państwa wiedzę na poniższe tematy: 

Skala: 1 - bardzo słabo, 2- słabo, 3 - średnio, 4- dobrze, 5 - bardzo dobrze 
(proszę zaznaczyć krzyżykiem „X") 

a/ Jakie rocesie innowac n m 
1 3 4 

b/ Jak powstają innowacje 
11 I 2 13 14 

5 

15 
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cl W · aki s osób wspiera si rozwó· innowac·i w Polsce? 
1 2 3 4 5 

dl Co to jest foresight i czemu służy? 
11 12 14 15 

5 

fi Jak wdrażana i rozwi'ana ·est Re ionalna Strate ia lnnowac'i? 
1 2 3 4 5 

5 

4 5 

i/ Co oferu· parki naukowo-technolo ? 
1 2 4 5 

·1 Jakie s inansowania innowa „ biorstwa? 
1 2 4 5 

ki Cz działalność innowac · · · 
1 2 4 5 

141 Czego oczekują Państwo po nowej Regionalnej Strategii Innowacji - RSI 2030? 

Uwagi: 
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Ankiety prosimy odsyłać na adres: 

Urząd Marszałkowski w Łodzi 
Departament ds. Przedsiębiorczości 
Ul. Traugutta 25, 91-113 Łódź 
mail: alena.przybysz@lodzkie.pl / agata.sarzala@lodzkie.pl 
fax. 42 291 98 41 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. 
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