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BDL

Bank Danych Lokalnych

BIZ

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

B+R+I

Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna

GOZ

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

GUS

Główny Urząd Statystyczny

ICT

Technologie Informatyczne

IOB

Instytucje Otoczenia Biznesu

IoT

Internet rzeczy

IT

Technika informatyczna

IS

Inteligentne specjalizacje

JST

Jednostki Samorządu Terytorialnego

LQ

Wskaźnik lokalizacji

PAIiH

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Pd ZOF

Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny

PIMR

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

POIG 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

POIR 2014-2020

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014–2020

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

RIS

Regionalna Strategia Innowacji

RIS3

Przyjęta używana w Europie i w Polsce nazwa na regionalne strategie
innowacji, dla których zaproponowano trzy priorytety (inteligentny
rozwój, zrównoważony rozwój, niwelowanie wewnętrznych
dysproporcji)

SITC

Standardowa Klasyfikacja Handlu Międzynarodowego

SSE

Specjalne Strefy Ekonomiczne

TDI

Telefoniczny wywiad pogłębiony

UMWW

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

WRPO 2014-2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

ZIT AKO

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla rozwoju Aglomeracji KaliskoOstrowskiej

1. STRESZCZENIE
Istotnym filarem budowania innowacyjnej polskiej gospodarki (w ramach tzw. rozwoju inteligentnego)
jest identyfikacja i wzmacnianie inteligentnych specjalizacji, tak na poziomie województw jak
i subregionów. W wyniku procesu przedsiębiorczego odkrywania możliwe jest zidentyfikowanie
subregionalnych specjalizacji, które zostaną zarekomendowane ekspertom ustanawiającym
specjalizacje na poziomie województwa wielkopolskiego.
Celem analizy było zidentyfikowanie i opis najbardziej obiecujących inteligentnych specjalizacji dla
subregionu kaliskiego.
Przebieg procesu badawczego objął pięć etapów badań, które pozwoliły na identyfikację inteligentnych
specjalizacji subregionu oraz wypracowanie rekomendacji dla samorządów lokalnych i samorządu
województwa. Badania rozpoczęto od opracowania raportu metodologicznego. Kolejnymi trzema
krokami były: analiza inteligentnych specjalizacji subregionu, pogłębienie wiedzy i doprecyzowanie
inteligentnych specjalizacji subregionu oraz określenie wyzwań, celów i działań strategicznych dla
subregionu kaliskiego. Etapem finalnym jest raport końcowy. Zastosowano kilka metod badawczych,
tj.: analizy statystyczne, zorganizowanie warsztatów online, telefoniczne wywiady pogłębione (TDI)
oraz spotkania konsultacyjne online z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu
(IOB), nauki oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST).
W toku przeprowadzonej analizy subregionu kaliskiego wyłoniono wiodącą inteligentną specjalizację przetwórstwo przemysłowe (sekcja C). Natomiast branżami obiecującymi są: transport (sekcja H),
energetyka (sekcja D), z uwzględnieniem OZE, budownictwo (sekcja F), przemysł czasu wolnego (sekcja
I, J, N, R). Charakteryzują się one właściwym dopasowaniem do potencjału subregionu oraz wykazują
obiecujące wyniki gospodarcze mierzone m.in. wartością dodaną brutto, liczbą zatrudnionych
i liczbą przedsiębiorstw.
Pozytywnie należy ocenić zgodność wszystkich regionalnych inteligentnych specjalizacji
w kontekście specjalizacji subregionu kaliskiego. Są one dedykowane różnym branżom tradycyjnym
i wywodzą się na ogół ze specjalizacji dominujących rodzajów działalności gospodarczych
i wieloletnich tradycji regionalnych. Są to: przemysł meblarski, kotlarski, spożywczo-rolny,
elektromaszynowy, lotniczy oraz automatyka. Należy również wziąć pod uwagę nowe branże wskazane
przez respondentów badania, tj. budownictwo, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), Przemysł 4.0,
przemysł chemiczny, precyzyjny, czasu wolnego, kosmonautyka, biotechnologia oraz technologie
wodorowe.
Prawidłowe podejście do subregionalnych specjalizacji wymaga ograniczenia wpływu tzw. wąskich
gardeł, np. w kwestii kształcenia w zawodach deficytowych, słabo rozwiniętej infrastruktury
technologicznej i naukowo-badawczej przy równoczesnym wzmacnianiu przewag konkurencyjnych
takich, jak: potencjał produkcyjny niektórych branż, kapitał międzynarodowy, silna pozycja Aglomeracji
Kalisko – Ostrowskiej w skali regionalnej.
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2. SUMMARY
An important pillar of building an innovative polish economy (under the so-called intelligent
development) is the identification and strengthening smart specialisation areas, both at the level
of voivodeships and subregions. As a result of the entrepreneurial discovery process, it is possible to
identify subregional specialisations that will be recommended to experts establishing specialisations
at the level of the Wielkopolska Region.
The aim of the analysis was to identify and describe the most promising smart specialization areas for
the Kalisz subregion.
The course of the research process covered five stages of research, which allowed for the identification
of smart specialisation areas of the subregion and the development of recommendations for local
governments and the government of the voivodeship. The research began with the preparation of a
methodological report. The next steps were the analysis of smart specialisation areas of the subregion,
deepening the knowledge and clarifying the smart specialisation areas of the subregion as well as
setting challenges, goals and strategic activities for the Kalisz subregion. The last stage is the final
report. Several research methods were used, i.e. statistical analyzes, organization of online workshops,
telephone in-depth interviews and an online consultation meeting with representatives of enterprises,
business environment institutions, science and local government units.
In the course of the analysis of the Kalisz subregion the leading smart specialization area - industrial
processing (section C) has been selected. In turn, the promising industries are: transport (section H),
energetics including renewable energy sources (section D), construction (section F) and the leisure
industry (section I, J, N, R). They are characterized by a proper adjustment to the potential of the
subregion and show promising economic results measured among others by gross value added,
number of employees and number of enterprises.
The compliance of all regional smart specialisation areas in the context of the specialisation
of the Kalisz subregion should be assessed positively. They are dedicated to various traditional
industries and are usually derived from the specialisation of the dominant types of economic activity
and long-standing regional traditions. These are: furniture, boiler, food and agricultural,
electromechanical, aviation and automation industries. New industries indicated by survey
respondents should also be taken into account. These are: construction, circular economy,
Industry 4.0, chemical, precision, leisure and space industries, biotechnology and hydrogen
technologies.
The proper approach to subregional specialisations requires reducing the impact of so-called
bottlenecks, e.g. education in deficit professions, poorly developed technological and research
infrastructure while strengthening competitive advantages, e.g. the production potential of some
industries, international capital, strong position of the Kalisz-Ostrów Agglomeration at the regional
level.
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3. WPROWADZENIE
Od kilku lat obserwujemy w Polsce zwiększone zainteresowanie inteligentnymi specjalizacjami –
zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród przedsiębiorstw, organizacji otoczenia biznesu,
a także w sferze polityki oraz mediach. Polemika dotyczy wyzwań, przed jakimi stoją regiony oraz
tworzące je subregiony, w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i dynamicznie rozwijających
się sektorów nowoczesnych usług biznesowych.
Obecnie dla woj. wielkopolskiego i tym samym dla subregionu kaliskiego wyszczególniono sześć
inteligentnych specjalizacji (lata 2014-2020). Są to:
1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów – produkcja biosurowców i żywności
w ramach całego łańcucha wartości – z dobrej jakości surowców, przy zastosowaniu
nowoczesnych metod i technologii oraz sprzedaży i dystrybucji, a także zagospodarowaniu
odpadów poprodukcyjnych.
2. Wnętrza przyszłości – produkcja wyposażenia wnętrz odpowiadającego potrzebom
i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem w ramach dobrze współpracujących
ze sobą podmiotów w całym łańcuchu wartości w regionie. Wykorzystywany jest m.in.
potencjał produkcji surowców komponentów i półproduktów.
3. Przemysł jutra – stosowanie wyspecjalizowanych technologii, maszyny i ich komponenty dla
przemysłu rolno-spożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego. Wśród pozostałych
wymieniono zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne,
sterowania i monitorowania.
4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne – środki techniczne oraz rozwój kadr i metod
organizacji oraz zarządzania, szczególnie w zakresie wspierającym rozwój pozostałych
specjalizacji regionu w kierunku zwiększania wartości dodanej w biznesie i podnoszenia jakości
życia społeczeństwa.
5. Rozwój oparty na ICT – są to dwie dziedziny: technologie dla innowacyjnych społeczności oraz
biznesowe zastosowania ICT. Pierwsze z nich służą rozwojowi inteligentnego otoczenia
człowieka w sferze prywatnej i publicznej. Wśród technologii dla innowacyjnych społeczności
można wymienić zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy
transportowe, energetyczne, oświetleniowe oparte na wykorzystaniu Big Data, zarządzania
danymi oraz działania w obszarze Smart City. Biznesowe zastosowania ICT odnoszą się
w szczególności do wyspecjalizowanych produktów i usług informatycznych wspierających
rozwój pozostałych specjalizacji regionu.
6. Nowoczesne technologie medyczne – nowe technologie pomocne w walce z chorobami
rzadkimi i cywilizacyjnymi tj. choroby układu krążenia, nerwowego i choroby nowotworowe,
a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji i odpowiadające na
popyt ze strony przedsiębiorstw.
Celem analizy było zidentyfikowanie i opis najbardziej obiecujących inteligentnych specjalizacji dla
subregionu kaliskiego.
Celami szczegółowymi subregionu kaliskiego były:
▪

Identyfikacja specjalizacji;

▪

Identyfikacja potencjalnie obiecujących dziedzin, które mogą zdecydować o przewadze
konkurencyjnej;
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▪

Określenie kluczowych potrzeb inwestycyjnych w zakresie inteligentnego rozwoju;

▪

Zidentyfikowanie najbardziej efektywnych kierunków wsparcia dla inteligentnego rozwoju.

W części pierwszej raportu zwięźle opisano zastosowane metody badawcze oraz dane, które
pozyskano z badań ilościowych (desk research) i jakościowych (TDI, warsztaty online, spotkanie
konsultacyjne online), a następnie opisano przebieg badania, którego efektem były dwa raporty częściowy i końcowy.
W raporcie częściowym zwięźle zostały przedstawione dane dotyczące m.in. infrastruktury
technologicznej i naukowo-badawczej, profilu wykształcenia mieszkańców, kierunków kształcenia
i rynku pracy w subregionie. Dodatkowo zawarto ustrukturalizowane analizy (zarówno opisowe, jak
i wskaźnikowe) dotyczące poszczególnych wymiarów subregionu oraz w miarę możliwości również
powiatów (liczba podmiotów gospodarczych, zatrudnienie, wartość dodana brutto, współczynnik
lokalizacji (LQ), analiza przesunięć udziałów (shift-share), aktywność inicjatyw klastrowych
i przedsiębiorstwa wiodące w subregionie). Uzyskane informacje pozwoliły zidentyfikować wąskie
gardła i wyzwania oraz przewagi konkurencyjne subregionu na tle Wielkopolski i Polski.
Analizą objęto 8 powiatów subregionu kaliskiego, tj. kaliski, jarociński, kępiński, krotoszyński,
ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz powiat m. Kalisz.
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4. SYNTETYCZNY OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH
W celu uzyskania odpowiedzi na postawiony cel główny ekspertyzy, zastosowano zróżnicowane
metody badawcze. Wykorzystano zarówno dane wtórne (ang. desk research), jak również pierwotne,
uzyskane od różnego typu interesariuszy Projektu w ramach badań ilościowych, a także jakościowych.
W celu pozyskania danych pierwotnych, posłużono się: informacjami uzyskanymi podczas warsztatów
online oraz spotkania konsultacyjnego online z przedstawicielami biznesu, nauki, jednostek samorządu
terytorialnego i instytucji okołobiznesowych, a także telefonicznym wywiadem pogłębionym (TDI).
Strukturę realizacji projektu przedstawia poniższy schemat:

DESK RESEARCH

WARSZTATY ONLINE

WYWIADY TELEFONICZNE
(TDI)

RAPORT CZĘŚCIOWY

ANALIZA SWOT

DOBRE PRAKTYKI

SPOTKANIE
KONSULTACYJNE ONLINE
RAPORT KOŃCOWY

4.1. Desk research
Przedmiotowe badanie rozpoczęto od analizy danych zastanych, która stanowi podstawę do realizacji
głównego celu badania, czyli sformułowania rekomendacji w zakresie inteligentnego rozwoju
subregionu kaliskiego, w tym identyfikacji subregionalnych inteligentnych specjalizacji.
Analizie poddane zostały dokumenty, publikacje naukowe, analizy, ekspertyzy, dane statystyczne
(GUS, BDL) i inne dostępne źródła informacji istotne z punktu widzenia realizacji badania, np. strategie
rozwoju miast i gmin subregionu. Szczególne znaczenie miała analiza danych statystycznych, która
posłużyła do zidentyfikowania branż dominujących w subregionie. Wykorzystano tu różne metody
badawcze, m.in. analizę przesunięć (shift-share), współczynnik lokalizacji (LQ), dynamikę rozwoju.

4.2. Spotkania warsztatowe online
Celem spotkań było zainicjowanie dyskusji o możliwych specjalizacjach subregionu w ramach
uruchomienia procesu przedsiębiorczego odkrywania na poziomie lokalnym.

9

Zorganizowano trzy spotkania online grup warsztatowych:
●
●
●

“Samorząd” - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, władz regionalnych oraz
organizacji pozarządowych,
“Biznes” - przedstawiciele przedsiębiorców, pracowników naukowych i instytucji otoczenia
biznesu,
“Nauka” - przedstawiciele uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych.

4.3. Analiza SWOT
Realizacja trzech spotkań warsztatowych online pozwoliła na zebranie informacji, które podzielono na
cztery grupy: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Informacja, która nie mogła być
poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, była w dalszej analizie pomijana jako
nieistotna strategicznie.

4.4. Studium przypadku – Dobre praktyki
Na każdym z trzech spotkań warsztatowych online zaprezentowano przykłady innowacyjnych inicjatyw
biznesowych z terenu Wielkopolski oraz jednej z UE działającej w obszarach inteligentnych specjalizacji,
zgodnej ze specyfiką subregionu kaliskiego, zakończonej powodzeniem (tzw. dobrych praktyk). Były to:
rozwój przemysłu lotniczego w Andaluzji oraz dwa wielkopolskie projekty wpisujące się w: Przemysł
jutra - przeciwpożarowa brama kurtynowa elastyczna Marc-Ok, Małkowski-Martech S.A. oraz
Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów - synbiotyk w czekoladzie BIFICO, Firma BARS
Halina Kalemba.

4.5. Wywiady telefoniczne (TDI)
Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) jest to metoda polegającą na przeprowadzeniu
ustrukturyzowanego wywiadu pogłębionego opierającego się o telefoniczną rozmowę
z respondentem. Wywiady były prowadzone z przedstawicielami: sektora kluczowych przedsiębiorstw
zidentyfikowanych we wstępnie ustalonych inteligentnych specjalizacjach subregionu oraz
reprezentantami przedsiębiorstw zidentyfikowanych jako najbardziej innowacyjne, a także nauki, IOB
i klastrów subregionu kaliskiego.
4.6. Spotkanie konsultacyjne online
Na spotkaniu dokonano analizy wiedzy pozyskanej w wyniku realizacji powyższych badań i poddano ją
społecznej ocenie. W wyniku spotkania konsultacyjnego zidentyfikowano specjalizacje subregionalne
oraz zaproponowano działania dla zidentyfikowanych obszarów specjalizacji.
Takie kompleksowe podejście do badania i zastosowanie kilku, wzajemnie uzupełniających się metod
badawczych pozwoliło spojrzeć na temat z kilku perspektyw. Rezultatem badania był raport końcowy.

10

5. OGÓLNY OPIS PRZEBIEGU BADANIA
Przebieg procesu badawczego objął pięć etapów badań, które pozwoliły na zidentyfikowanie
inteligentnych specjalizacji subregionu oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie inteligentnego
rozwoju subregionu kaliskiego dla samorządów lokalnych i samorządu województwa.
5.1. Etap 1 – Opracowanie raportu metodologicznego
W pierwszym etapie badania dokonano wstępnej analizy danych zastanych (m.in. dokumentacja
strategiczna i programowa, raporty badawcze o podobnej tematyce). Analiza ta pozwoliła
uszczegółowić koncepcję badania, ocenić dostępność danych oraz przygotować projekty narzędzi
badawczych. Kolejnym działaniem w tym etapie było sporządzenie raportu metodologicznego.
5.2. Etap 2 - Analiza inteligentnych specjalizacji subregionu
W etapie drugim przeanalizowano inteligentne specjalizacje subregionu w 5 wymiarach, zgodnie
z celami szczegółowymi badania, uwzględniając:
●

●
●
●
●

zasoby subregionu (m.in. infrastruktura technologiczna i naukowo-badawcza, profil
wykształcenia mieszkańców, kierunków kształcenia, rynku pracy oraz dostępne usługi dla
przedsiębiorstw i działające klastry),
branże dominujące,
analizę wyzwań i identyfikacji wąskich gardeł (np. przepływ innowacji, myśli techniczna na
styku nauka – biznes),
pozycję subregionu na tle gospodarki regionalnej i krajowej,
dynamikę środowiska przedsiębiorczości.

5.3. Etap 3 – Pogłębienie pozyskanej wiedzy i doprecyzowanie inteligentnych specjalizacji subregionu
Poszerzono wiedzę i doprecyzowano inteligentne specjalizacje subregionu. Dodatkowo, dokonano
weryfikacji wstępnie zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych przez kluczowych interesariuszy
w ramach kontynuacji procesu przedsiębiorczego odkrywania na poziomie lokalnym.
5.4. Etap 4 - Wyzwania, cele i działania strategiczne dla subregionu kaliskiego
Przeprowadzono podsumowanie wiedzy pozyskanej w wyniku realizacji badania i poddano ją
społecznej ocenie. Następnie zatwierdzono ostateczną listę zidentyfikowanych specjalizacji oraz
wyłonionych, nowych specjalizacji, stanowiących największą wartość dodaną dla subregionu.
5.5. Etap 5 - Raport końcowy
Niniejszy Raport końcowy stanowi podsumowanie procesu wyznaczenia inteligentnych specjalizacji
subregionu kaliskiego.
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6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE
W tej części raportu zestawiono odpowiedzi na pytania w oparciu o analizę zgromadzonych
i przetworzonych danych. Pozwoliło to na wskazanie najważniejszych wyzwań i potrzeb rozwojowych
oraz obszarów inteligentnych specjalizacji subregionu kaliskiego.
1. Jakie inteligentne specjalizacje zidentyfikowano dla subregionu?
W toku przeprowadzonej analizy subregionu kaliskiego wyłoniono wiodącą inteligentną specjalizację przetwórstwo przemysłowe (sekcja C)1. Natomiast branżami obiecującymi są: transport (sekcja H),
energetyka z uwzględnieniem OZE (sekcja D), budownictwo (sekcja F) i przemysł czasu wolnego
(sekcja I, J, N, R). Charakteryzują się one właściwym dopasowaniem do potencjału subregionu oraz
wykazują obiecujące wyniki gospodarcze, mierzone m.in. wartością dodaną brutto, liczbą
zatrudnionych i liczbą przedsiębiorstw.
Pozytywnie należy ocenić zgodność wszystkich regionalnych inteligentnych specjalizacji w kontekście
specjalizacji subregionu kaliskiego. Ponadto należy rozważyć poszerzenie ich o nowe, dedykowane
subregionowi (Tabela 1).
Tabela 1 Specjalizacje subregionu kaliskiego wskazane w poszczególnych metodach badawczych
METODY BADAWCZE
•

Desk research

•
•
•
•
•

Warsztaty online

1

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów,
Wnętrza przyszłości,
Przemysł jutra,
Wyspecjalizowane procesy
logistyczne,
Rozwój oparty na ICT,
Nowoczesne technologie
medyczne.

• Biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów,
• Wnętrza przyszłości,
• Przemysł jutra,
• Wyspecjalizowane procesy
logistyczne,
• Rozwój oparty na ICT,
• Nowoczesne technologie
medyczne.

SPECJALIZACJE (Sekcje) subregionu
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekcje A, C - Przemysł rolno-spożywczy,
Sekcja C - Przemysł meblarski,
Sekcja C - Przemysł kotlarski,
Sekcja C - Przemysł lotniczy,
Sekcja C - Przemysł elektromaszynowy,
Sekcja C – Automatyka,
Sekcja F - Budownictwo,
Sekcja H - Transport,
• Sekcje I, J, R, N Przemysł czasu wolnego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekcje A, C - Przemysł rolno-spożywczy,
Sekcja C - Przemysł meblarski,
Sekcja C - Przemysł kotlarski,
Sekcja C - Przemysł lotniczy,
Sekcja C - Przemysł elektromaszynowy,
Sekcja C - Przemysł chemiczny,
Sekcja C - Przemysł precyzyjny,
Sekcja C - Kosmonautyka,
Sekcja D - Energetyka OZE,
Sekcje I,J N, R - Przemysł czasu wolnego2,
Przemysł 4.03,

Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) jak wiodąca specjalizacja obejmuje: przemysł rolno-spożywczy, meblarski, kotlarski,
lotniczy, elektromaszynowy oraz automatykę i kosmonautykę.
2
Przemysł czasu wolnego obejmuje: działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informację
i komunikację, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność
usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką, działalność
bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałą działalność związaną z kulturą.
3 Przemysł 4.0 jest specjalizacją horyzontalną - wpisuje się we wszystkie IS.
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• Gospodarka Obiegu Zamkniętego[4][5].

Wywiad pogłębiony
(TDI)

Spotkanie
konsultacyjne online

• Biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów,
• Wnętrza przyszłości,
• Przemysł jutra,
• Wyspecjalizowane procesy
logistyczne,
• Rozwój oparty na ICT,
• Nowoczesne technologie
medyczne.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sekcje A, C - Przemysł rolno-spożywczy,
Sekcja C - Przemysł meblarski,
Sekcja C - Przemysł kotlarski,
Sekcja C - Przemysł lotniczy,
Sekcja C - Przemysł elektromaszynowy,
Sekcja C – Automatyka,
Przemysł 4.02,
Gospodarka Obiegu Zamkniętego[4][5].

• Biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów,
• Wnętrza przyszłości,
• Przemysł jutra,
• Wyspecjalizowane procesy
logistyczne,
• Rozwój oparty na ICT,
• Nowoczesne technologie
medyczne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekcje A, C - Przemysł rolno-spożywczy,
Sekcja C - Przemysł meblarski,
Sekcja C - Przemysł kotlarski,
Sekcja C - Przemysł lotniczy,
Sekcja C - Przemysł elektromaszynowy,
Sekcja C - Automatyka,
Sekcja C - Przemysł chemiczny,
Sekcja C - Przemysł precyzyjny,
Sekcja C - Kosmonautyka,
Sekcja M - Biotechnologia,
Sekcja D - Technologie wodorowe,
Sekcja D - Energetyka OZE,
Sekcja F - Budownictwo,
Sekcja H - Transport,
Sekcje I, J, N, R - Przemysł czasu wolnego,
Przemysł 4.02,
Gospodarka Obiegu Zamkniętego[4][5].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

2. Czy zidentyfikowane inteligentne specjalizacje subregionalne wpisują się w przyjęty zestaw
6 inteligentnych specjalizacji regionalnych, a jeśli tak to w jakim zakresie?
Zidentyfikowane inteligentne specjalizacje subregionalne wpisują się w przyjęty zestaw 6 regionalnych
inteligentnych specjalizacji, tj. w: Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, Wnętrza
przyszłości, Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na ICT i Nowoczesne
technologie medyczne6. Nie ma potrzeby ich zmieniać. Potwierdzeniem tego są przede wszystkim
konsultacje z respondentami warsztatów online i analiza wskaźników statystycznych. Natomiast
wymagają one aktualizacji o dodatkowe PKD oraz o ewentualne dopisanie nowych specjalizacji.
3. Które ze zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji subregionalnych mają szczególnie silny
potencjał do rozwoju? Jaka jest ich przewidziana dynamika rozwoju?
W celu wskazania nowych obiecujących branż na poziomie subregionu kaliskiego został wykorzystany
algorytm oceny potencjału specjalizacji subregionu oparty na współczynniku lokalizacji (LQ). Poziom

4 Obecnie trwają

prace w Ministerstwie Rozwoju nad opracowaniem metodologii przyporządkowania klas Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) do GOZ.
5
GOZ jest specjalizacją horyzontalną. Wpisuje się we wszystkie IS.
6 Załącznik nr 1 do Ramowego Planu Działań „Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów specjalizacji”.
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wskaźnika lokalizacji LQ większy od 1,25 oznacza, iż przynależność do tej klasy jest najbardziej
pożądana, a sekcje z tej grupy traktowane są jako „koła napędowe” lokalnej gospodarki.
Oceny poziomu wskaźnika lokalizacji dokonano w oparciu o trzy zmienne, tj. liczbę podmiotów
gospodarczych, zatrudnienie oraz wartość dodaną brutto. Poziom wskaźnika koncentracji LQ większy
od 1,25, odnotowano w przypadku następujących sekcji: rolnictwo (sekcja A), górnictwo i wydobycie
(sekcja B), przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną
(sekcja D), dostawa wody i gospodarowanie ściekami i odpadami (sekcja E) oraz budownictwo (F).
Są to branże o dużym potencjale rozwoju. Wskazują one na większy w subregionie udział wybranych
sekcji niż średnio w całej Wielkopolsce. Teoretycznie cechuje je wyższy poziom koncentracji, zgodnie
z którym można wnioskować o tym, że powstała subregionalna nadwyżka określonych produktów
i usług wytwarzanych w danych branżach. Nadwyżka ta przewyższa występujący popyt subregionu
kaliskiego. Produkty i usługi muszą zostać sprzedane poza granice analizowanego obszaru. Skutkiem
takich działań będzie napływ potencjalnych środków pieniężnych do określonej sekcji. Świadczy to
o wysokiej koncentracji obszaru.
Dynamika wskaźnika lokalizacji (ΔLQ) jest również wskaźnikiem określającym silny potencjał do
rozwoju. Analizę dokonano jak wyżej dla:
•
•
•

liczby podmiotów gospodarczych - znacząca dominacja dla sekcji A i C (LQ>1,25, ΔLQ>0).
zatrudnienia - znacząca dominacja dla sekcji A, B, C, D, E, F (LQ>1,25, ΔLQ>0).
wartość dodana brutto - znacząca dominacja dla sekcji A, B, C, D, E (LQ>1,25, ΔLQ>0).

W Tabeli 2 na postawie analizy lokalizacji wskazano specjalizacje branżowe dla powiatów i miast
subregionu kaliskiego.
Tabela 2 Specjalizacje branżowe subregionu kaliskiego (klasa I i II)
Powiaty
Powiat kaliski
Powiat jarociński
Powiat kępiński
Powiat krotoszyński
Powiat ostrowski
Powiat ostrzeszowski
Powiat pleszewski
Powiat m. Kalisz

Klasa I
A, D, E
B, F
C
A
A
C
C

Specjalizacja branżowa
Klasa II
C
D, E
C, F
C, D, E, F
F
A, D, E
C

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

4. W ramach których zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji subregionalnych występuje
najczęściej współpraca na linii biznes - nauka?
Współpraca na linii biznes - nauka jest najintensywniejsza w ramach IS Przemysł jutra. Wśród
pozostałych zidentyfikowanych są to: Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
i Wnętrza przyszłości.
W przypadku specjalizacji Przemysł jutra można wymienić kilka branż prowadzących prace
z jednostkami B+R, m.in.:
•
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Produkcja kotłów w okolicach Pleszewa. Przedsiębiorstwa prowadzą prace B+R w ramach
Klastra Kotlarskiego, który inicjuje zawiązywanie konsorcjów badawczych. Do współpracy

•

•

•

•

•

zapraszani byli naukowcy z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza i Politechniki
Śląskiej;
Branża lotnicza, m.in. przedsiębiorstwa produkujące komponenty i części do silników
lotniczych. Prowadzą one zaawansowane prace badawczo-rozwojowe we własnych centrach
badawczo-rozwojowych. W nielicznych przypadkach podejmowana jest współpraca
z zewnętrznymi jednostkami B+R (Politechnika Wrocławska, Poznańska i Warszawska);
Branża automatyki i robotyki przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim. Przykładem jest firma
ZAP-Robotyka Sp. z o. o. Wspólnie z Zakładem Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej
prowadziła ona prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których opracowano, a następnie
wdrożono system urządzeń do automatyzacji i robotyzacji;
Branża motoryzacyjna, np. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zbigniew Burdziąg
produkuje kompozyty poliestrowo-szklane do autobusów i tramwajów. W ramach realizacji
projektu dofinansowanego ze środków unijnych (WRPO 2014-2020) współpracowała
z jednostką B+R;
Branża obróbki metali, m.in. firmy Piotr Siwak Usługi Ślusarskie - Cut Steel mgr inż. Piotr Siwak
oraz Paweł Siwak Usługi Ślusarskie współpracowały z Politechniką Poznańską i Instytutem
Łukasiewicza (działem obróbki technologicznej). Współpraca była możliwa w wyniku
otrzymania dofinansowania z NCBiR i WRPO 2014-2020;
Branża spożywcza (produkcja maszyn i urządzeń do przetwórstwa spożywczego)
np. Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S.A. w kooperacji z Przemysłowym
Instytutem Maszyn Rolniczych (PIMR) oraz Politechniką Poznańską; J.A.M INOX
PRODUKT Sp. z o.o. również we współpracy z PIMR i Politechniką Poznańską.

Odnośnie drugiej dominującej specjalizacji pod względem współpracy na linii nauka - biznes,
tj. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, kooperacja odbywa się między firmami
Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski a naukowcami Uniwersytetu Ekonomicznego
i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzone są także prace z Politechniką Wrocławską.
W tym przypadku firma Transvet Sp. z o.o. opracowała nowe środki do mycia instalacji membranowych
dla przemysłu spożywczego.
Firmy działające w ramach IS Wnętrza przyszłości rzadziej współpracują z jednostkami B+R. Wynika to
przede wszystkim ze specyfiki ich działalności, która jest skierowana w większym stopniu na sprzedaż
niż na innowacyjne technologie. W związku z czym znaczna większość tych podmiotów nie potrzebuje
wdrożenia nowych rozwiązań w produkcji. W przypadku producentów w branży meblarskiej wdrożone
są istniejące już na rynku i zakupione przez firmy zautomatyzowane procesy technologiczne.
5. Jakie kierunki kształcenia przyjąć w najbliższej perspektywie w celu zaspokojenia potrzeb
subregionu?
Budowa zasobów kapitału ludzkiego opiera się przede wszystkim na wysokiej jakości edukacji
formalnej. Stąd dostępność i jakość edukacji w dobie gospodarki opartej na wiedzy będzie nabierać
coraz większego znaczenia.
W powiatach subregionu są cztery uczelnie wyższe. Są to Akademia Kaliska oraz jednostki zamiejscowe:
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi - Wydział Ekonomii w Kaliszu,
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział w Ostrowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Kształcenie na kierunkach
analizowanych uczelni możliwe jest w ramach wszystkich inteligentnych specjalizacji oprócz
nowoczesnych technologii medycznych.
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Najwięcej jest studentów na uczelniach ekonomicznych (37,6 tys. w 2018 r.) oraz technicznych
(36,6 tys., 2018 r.). Największy udział osób w wieku 20 lat i więcej jest w powiecie m. Kalisz, ostrowskim
i pleszewskim.
W zakresie szkolnictwa średniego w subregionie jest 129 szkół. Największy udział stanowią technika
(33 szkoły) i licea ogólnokształcące (29 szkół). Uczęszcza do nich 18,6 tys. osób (11,1 tys. – technika,
7,5 tys. – licea), pozostali to uczniowie szkół zasadniczych i policealnych. Przy czym należy zaznaczyć,
że liczba uczniów zmniejsza się od 2014 r.
Podczas spotkań warsztatowych wskazano, że powinny się rozwijać kierunki kształcenia związane
z dominującymi obecnie sektorami subregionu (rolno-spożywczy, przetwórstwo przemysłowe,
handel), na które nadal będzie duże zapotrzebowanie. Przykładowo w branży rolno-spożywczej są to
technologie żywności i żywienia człowieka, inżyniera i logistyka rolno-spożywcza. W przetwórstwie
przemysłowym coraz większe znaczenie ma automatyzacja procesów i wysokie standardy jakości
z wykorzystaniem różnych metod kontroli oraz stosowania zaawansowanych materiałów. Pozwala to
wyróżnić perspektywiczne kierunki kształcenia tj.: programowanie i budowa maszyn numerycznych,
automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, sztuczna inteligencja, informatyka, inżyniera
materiałowa. W ostatnich latach wzrasta także zapotrzebowanie na pracowników sektora
budownictwa i logistyki w transporcie. Tu z kolei wskazano inteligentne systemy w budownictwie
(smart city), efektywność energetyczną i wzornictwo przemysłowe. Natomiast w zakresie transportu
kierunki kształcenia powinny zawierać przedmioty dotyczące e-mobility oraz technologii geofencingu.
W obecnej sytuacji epidemicznej, dynamicznie rozwija się zapotrzebowanie na usługi i produkty
sprzedawane przy wykorzystaniu systemów IT. Oznacza to, że będzie coraz większe zapotrzebowanie
na kształcenie w zakresie e-marketing i e-commerce, analityki internetowej, tworzenia gier i grafiki
interaktywnej, inżynierii multimediów oraz programowania.
Odnośnie kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, branżowych, policealnych i technikach,
przedsiębiorcy sygnalizowali problemy związane z brakiem wykwalifikowanych pracowników.
W subregionie brakuje specjalistów w branżach: produkcyjnej - spawaczy (operatorów obrabiarek
skrawających), mechaników maszyn i urządzeń, ślusarzy; budowlanej - murarzy, tynkarzy; branży
transportowej – kierowców samochodów ciężarowych; gastronomicznej – kucharzy. Wyniki te
bezpośrednio wskazują jakie kierunki kształcenia należy przyjąć w najbliższej perspektywie w celu
zaspokojenia potrzeb subregionu.
6. Jaki zestaw PKD można przyporządkować do każdej ze zidentyfikowanych inteligentnych
specjalizacji subregionalnych?
Analiza danych statystycznych oraz informacje uzyskane w trakcie spotkań warsztatowych
i prowadzonych pogłębionych wywiadów telefonicznych pozwoliły na zidentyfikowanie PKD
inteligentnych specjalizacji subregionalnych. Są to PKD wpisujące się w obecne inteligentne
specjalizacje wielkopolski oraz nowe dedykowane subregionowi kaliskiemu (Tabele 3 i 4).
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Tabela 3 Specjalizacje zdefiniowane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski według
grup PKD
Lp.

2.

Inteligentne specjalizacje
Wielkopolski
Biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów
Wnętrza przyszłości

3.

Przemysł jutra

4.

Wyspecjalizowane procesy
logistyczne
Rozwój oparty na ICT
Nowoczesne technologie
medyczne

1.

5.
6.

PKD
Sekcja A dział 01, Sekcja C dział 10, Sekcja C dział 11.
Sekcja A dział 02, Sekcja C dział 13, Sekcja C dział 16‐18,
Sekcja C dział 22, Sekcja C dział 25, Sekcja C dział 31
Sekcja C dział 24‐25, Sekcja C dział 27‐30, Sekcja C dział
33
Sekcja H, działy 49‐52
Sekcja C dział 26, Sekcja J dział 61‐63
Sekcja C dział 21, Sekcja Q dział 86

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Tabela 4 Inteligentne specjalizacje dla subregionu kaliskiego
Lp.
1.

Inteligentne specjalizacje subregionu
Budownictwo

2.

Przemysł czasu wolnego

3.

Energetyka OZE

4.

Przemysł 4.0

5.

Technologie wodorowe

6.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ)7

7.

Przemysł precyzyjny

8.
9.
10.
11.

Biotechnologia (Biosurowce i żywność dla świadomych
konsumentów)
Kosmonautyka (Przemysł jutra)
Przemysł chemiczny (Biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów, Nowoczesne technologie
medyczne)
Przemysł meblarski (Wnętrza przyszłości)

PKD
Sekcja F dział 41, 42, 43
Sekcja I działy 55-56
Sekcja J dział 58-63
Sekcja N dział 79
Sekcja R dział 90-91
Sekcja D dział 35
Sekcja C działy 20 PKD 20.59, 27 PKD 27.12,
28 PKD 28.11.Z, 28.21.Z
Sekcja E dział 38
Sekcja F dział 43 PKD 43.22.Z
Specjalizacja horyzontalna. Wpisuje się we
wszystkie IS.
Sekcja D dział 35
Trudno jednoznacznie przyporządkować
określone PKD. GOZ dotyczy: pozyskania
surowców, ekoprojektowania, przetwórstwa
i produkcji, odpadów i ścieków.
S dział 95 PKD 95.29.Z8, Sekcja C dział 32
Sekcja M dział 72
Sekcja C dział 30 PKD 30.30.Z
Sekcja C dział 20
Sekcja A dział 02
Sekcja C działy 13, 16‐18, 22, 25, 31

7 Zgodnie z

Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (KIS GOZ) to woda, surowce kopalne,
odpady wskazuje preferencyjne obszary wsparcia prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I), służące
transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Zmiana ta wiąże się nie tylko z
innowacjami technologicznymi i produktowymi, ale także nowymi rozwiązaniami, w tym systemowymi, legislacyjnymi,
organizacyjnymi, finansowymi i edukacyjnymi, uwzględniając łańcuch wartości i wszystkich interesariuszy.
8 Naprawa fortepianów.
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12.

Przemysł rolno-spożywczy (Biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów)

Sekcja A dział 01
Sekcja C działy 10, 11.

13.

Przemysł kotlarski (Przemysł jutra)

Sekcja C działy 24‐25, 27‐28, 30, 33

14.

Przemysł lotniczy (Przemysł jutra)

Sekcja C działy 24‐25, 27-30, 33

15.

Przemysł elektromaszynowy (Przemysł jutra)
Automatyka (Biosurowce i żywność dla świadomych
konsumentów, Przemysł jutra, Wnętrza przyszłości,
Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty
na ICT, Nowoczesne technologie medyczne)
Transport (Wyspecjalizowane procesy logistyczne)

Sekcja C działy 24‐25, 27‐30, 33
Sekcja C działy 10-11, 21, 24‐31, 33
Sekcja H działy 49‐52

16.
17

Sekcja H dział 49‐52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

7. Czy istniejące tereny inwestycyjne kształtowane są pod wybrane inteligentne specjalizacje? Jeśli
tak to jakie? Jaki jest stopień wykorzystania powierzchni poszczególnych terenów?
Subregion kaliski jest obszarem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Największe światowe
koncerny zdecydowały się na budowę własnych fabryk od podstaw np. Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.
Najwięcej firm z kapitałem zagranicznym ma swoją siedzibę przede wszystkim na trenie podstref
ekonomicznych. W procesie wyboru lokalizacji firmy te wzięły pod uwagę wiele aspektów. Należą do
nich m.in. wysoko kwalifikowana kadra pracownicza, gospodarcze i wieloletnie tradycje, nowe
specjalizacje wyróżniające daną branżę jako jedną z nielicznych w kraju np. przemysł lotniczy. Jednak
biorąc pod uwagę fakt, iż przedsiębiorstwa działające w podstrefach ekonomicznych nie mają
możliwości faktycznego skorzystania ze zwolnienia podatkowego, stanowiło to duże wyzwanie dla
władz samorządowych.
W subregionie znajdują się podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, które można wskazać jako
tereny inwestycyjne pod wybrane inteligentne specjalizacje. Należą do nich:
•

•

•

Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości: Ostrów Wielkopolski - zostały do niej
włączone tereny inwestycyjne o ogólnej powierzchni 11,4 ha, z czego do zagospodarowania
pozostało 1,1 ha9. Działają tu m.in. inwestorzy tj.: Ślusarstwo - Tadeusz & Daniel Stasiak Spółka
Jawna (producent detali i podzespołów dla kolei), P.P.U.H. Prebet-Bud Spółka Jawna –
Radosław Piec (producent elementów betonowych i materiałów budowlanych), INVEST
BIZNES S.A.;
Łódzka SSE, tj. Nowe Skalmierzyce o pow. 38,6 ha, Opatówek o pow. 8,1 ha oraz Kalisz o pow.
2,8 ha, gdzie terenów niezagospodarowanych na działalność gospodarczą jest 8,5 ha
w Nowych Skalmierzycach;
Wałbrzyska SSE "INVEST-PARK" Sp. z o.o.: działa w Kaliszu (11,5 ha; tereny zagospodarowane
stanowią 6,4 ha) oraz w powiecie pleszewskim, gminie m. Pleszew (tereny
niezagospodarowane: 5,3 ha), a także w powiecie krotoszyńskim i kaliskim, gdzie nie ma
wolnego miejsca pod działalność gospodarczą.

Są one ważnym miejscem działań inwestycyjnych przyciągającym kapitał krajowy i zagraniczny. Pełnią
funkcję narzędzia pobudzającego inwestycje, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.
W podstrefach subregionu działają firmy należące do branż zaliczanych do inteligentnych specjalizacji.
Branże te można by było przyporządkować do następujących inteligentnych specjalizacji:
• przemysł lotniczy – produkcja maszyn i silników lotniczych - Przemysł jutra,
9

Stan na 30.09. 2020 r.
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•

•
•
•
•
•

automatyka - Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, Przemysł jutra, Wnętrza
przyszłości, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na ICT, Nowoczesne
technologie medyczne,
informatyka - Rozwój oparty na ICT,
przemysłu elektromaszynowego - Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne,
przemysł spożywczy - Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów,
przemysł meblarski - Wnętrza przyszłości,
przemysł chemiczny - Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, Nowoczesne
technologie medyczne.

8. Czy planowane są w najbliższym czasie nowe tereny inwestycyjne? Jeśli tak, to ile i czy będą
miały swoje specjalizacje?
W wyniku przeprowadzonych badań z JST oraz przedstawicielami SSE wskazano, iż w najbliższym czasie
nie będą typowane nowe tereny inwestycyjne. Kilka lat temu planowano utworzenie na terenie Kalisza
podstrefy SSE Euro-Park Mielec o pow. 10,9 ha. Inwestycja nie została zrealizowana.
Zdaniem badanych brak nowych inwestycji podyktowany jest nadal niezagospodarowanymi
powierzchniami w istniejących podstrefach ekonomicznych. Ponadto subregion ma problemy
z brakiem absolwentów szkół zawodowych i technicznych. Natomiast absolwenci uczelni wyższych
znajdują zatrudnienie przede wszystkim w Poznaniu i we Wrocławiu.
9. Jak kształtuje się struktura przedsiębiorstw wg:
a) PKD 2007
Liczba podmiotów gospodarczych w 2019 r. wyniosła 69,5 tys. wobec 67,0 tys. w analogicznym okresie
roku poprzedniego (wzrost o 3,5%). W latach 2014-2018 najwięcej nowych przedsiębiorstw powstało
w budownictwie (sekcja F, wzrost o 1,3 tys.), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości,
usług administrowania oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja L, M, N, wzrost
o 0,9 tys.), transporcie i informacji i komunikacji (sekcja H, J, wzrost o 0,6 tys.), a także w przetwórstwie
przemysłowym (sekcja C, wzrost o 0,4 tys.). Największy spadek odnotowano w branży handlu
hurtowego i detalicznego – naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G,
spadek o 1,2 tys.). Pomimo spadku w tej sekcji nadal działa w niej najwięcej podmiotów gospodarczych
(Rysunek 1).
Rysunek 1 Liczba przedsiębiorstw według sekcji w subregionie kaliskim w 2014 r. i 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W 2018 r. dominował sektor prywatny (64,7 tys.) nad publicznym (1,7 tys.). Sektor prywatny ma
tendencję wzrostową o 9,7%, a publiczny malejącą o 9,8% w stosunku do 2017 r.
b) inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski
W 2019 r. w ramach inteligentnych specjalizacji w woj. wielkopolskim zarejestrowanych było ponad
25,5% firm (113,7 tys.). Wartość procentowa była zbliżona do danych subregionalnych (27,2%;20,6 tys.
podmiotów). Podobieństwa widoczne są także w przypadku podmiotów działających w obrębie
poszczególnych inteligentnych specjalizacji. Udział procentowy firm działających w ramach
inteligentnych specjalizacji w stosunku do firm ogółem jest wyższy w subregionie dla trzech
specjalizacji, tj. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów (różnica 1,1 p.p.), Wnętrza
przyszłości (różnica 2 p.p.) i Przemysł jutra (różnica 0,9 p.p.). W pozostałych niższy od 0,1-1,6 p.p.
Należy zaznaczyć, iż najwięcej firm należących do inteligentnych specjalizacji w subregionie jest
w ramach: Wnętrza przyszłości (5,3 tys.), Wyspecjalizowane procesy logistyczne (4,2 tys.)
i Nowoczesne technologie medyczne (3,6 tys., Tabela 5).
Tabela 5 Liczba i udział podmiotów gospodarczych działających na terenie Wielkopolski i subregionu
kaliskiego wpisujących się w inteligentne specjalizacje w 2019 r.
Lp.

Inteligentne
specjalizacje
Wielkopolski

1.

Biosurowce
i żywność dla
świadomych
konsumentów
Wnętrza
przyszłości
Przemysł jutra
Wyspecjalizowane
procesy
logistyczne
Rozwój oparty na
ICT
Nowoczesne
technologie
medyczne

2.
3.
4.

5.
6.

Liczba firm
w woj.
wielkopolskim

Liczba firm
w
subregionie
kaliskim

Udział proc. w
ogóle firm
subregionu w
woj.
Wielkopolskim

Udział proc.
w ogóle firm
w woj.
wielkopolskim

Udział proc.
w ogóle firm
w
subregionie
kaliskim

12 941

3 010

23,3

2,9

4,0

22 596

5 322

23,6

5,1

7,0

14 946

3 213

21,5

3,3

4,3

24 895

4 122

16,6

5,6

5,5

14 610

1 298

8,9

3,3

1,7

23 733

3 606

15,2

5,3

4,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS; Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
(RIS3), UMWW 2014 – Załącznik nr 1 do Ramowego Planu Działań „Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów specjalizacji”

c) wielkości przedsiębiorstwa (zatrudnienia)
W subregionie kaliskim przeważają mikroprzedsiębiorstwa (64,1 tys. w 2018 r., 66,6 tys. w 2019 r.).
Również ich przyrost był największy w porównaniu do pozostałych podmiotów (przyrost o 3,6 tys. firm
w latach 2014-2018). Największa liczba firm, w których zatrudniano poniżej 10 osób, charakteryzuje
powiat ostrowski (16,4 tys. w 2018 r., 17,1 tys. w 2019 r.) oraz powiat m. Kalisz (10,9 tys. w 2018 r.,
11,3 tys. w 2019 r.). W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 999 osób obserwowane
są spadki w ich liczebności w subregionie kaliskim. Podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób na
przestrzeni lat 2014-2018 zmniejszyły się z 2403 do 2359 jednostek (w 2019 r. wynosiły 2331). Jedynie
w powiecie ostrowskim liczba firm nie uległa spadkowi (wzrost o 2 podmioty w okresie 2014-2019, 534
20

firmy w 2019 r.) i jest zarazem największa wśród powiatów subregionu. Wahania liczebności średnich
przedsiębiorstw są niewielkie w poszczególnych powiatach. Wyróżnia się ponownie powiat ostrowski
(114 firm w 2019 r.) oraz powiat m. Kalisz (95 podmiotów w 2019 r.), przy łącznej liczbie
przedsiębiorstw w subregionie wynoszącej 504 firmy w 2019 r (2014 r. - 525, 2018 r. - 514).
Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników są najmniej liczne w subregionie kaliskim
(51 w 2014 r., 47 w 2018 r., 46 w 2019 r.). Największa ich liczba występuje w powiatach m. Kalisz (16)
i kępińskim (10) – ich liczba nie zmieniła się w 2018 r. (jak i 2019 r.) w stosunku do 2014 r.
d) rodzaju działalności gospodarczej oraz lokalizacji (powiaty)
W 2018 r. najwięcej zarejestrowanych przedsiębiorstw było w powiecie ostrowskim (17,1 tys.),
w którym dominowała sekcja L, M, N (9,6 tys.).
Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tys.
ludności dominują dwa powiaty: kępiński i m. Kalisz, w których największy udział stanowią sekcje:
G, H, I, J (Rysunek 2).

Rysunek 2 Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tys.
ludności oraz udział podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON według
działalności w 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

10. Jaka jest dynamika rozwoju przedsiębiorczości w subregionie?
Do najważniejszych wskaźników pozwalających na wskazanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości
w subregionie należą: liczba podmiotów gospodarczych, zatrudnienie i wartość dodana brutto.
Liczba podmiotów gospodarczych
W 2018 r. zaobserwowano ponadprzeciętną dynamikę zmian we wszystkich branżach za wyjątkiem: A,
B, G. Najwyższy przyrost dotyczył sekcji F (Rysunek 3).
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Rysunek 3 Dynamika liczby podmiotów gospodarczych dla całego subregionu w podziale na sekcje
(2014-2018)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W Tabeli 6 zamieszczono dane o wskaźniku dynamiki liczby podmiotów gospodarczych w odniesieniu
do roku poprzedniego jak i wykazano zmianę procentową dynamiki podmiotów pomiędzy 2014 r.
a 2018 r. (p.p.). Wynik powyżej 4 p.p. dla pięciu powiatów odnotowano w budownictwie (sekcja F),
w tym również dla Polski i Wielkopolski. Nie wzięto pod uwagę branży rolniczej (sekcja A, Tabela 6).
Wskaźnik powyżej 4 p.p. wystąpił również w sekcji:
▪
▪
▪
▪
▪

D, E (powiat krotoszyński, ostrowski, pleszewski, m. Kalisz),
I (powiat kaliski, krotoszyński, ostrowski, m. Kalisz),
J, H (powiat kępiński, krotoszyński),
L, M, N (powiat jarociński),
K (powiat ostrowski, jarociński).

Tabela 6 Dynamika podmiotów gospodarczych według sekcji (%) oraz zmiana w p.p. dla Polski,
Wielkopolski oraz subregionu w latach 2014-2018
Powiaty
Nazwa

Polska

Wielkopolska
kaliski

Sekcja
A

Zmiana
p.p.
Sekcja B
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jarociński

kępiński

krotoszyński

ostrowski

ostrzeszowski

pleszewski

m. Kalisz

2014

83,7

79,8

79,0

82,5

65,1

97,2

84,3

79,5

70,8

77,1

2015

99,7

101,2

101,2

105,5

102,6

107,0

101,7

98,8

102,1

98,4

2016

99,6

100,8

98,8

101,9

98,1

100,0

100,8

101,6

106,8

96,0

2017

98,6

98,7

97,3

99,4

98,7

104,1

99,2

94,9

101,3

94,2

2018

95,4

95,9

92,4

95,5

96,7

94,9

99,0

88,9

94,9

99,1

2014/
2018

11,8

16,1

13,4

13,0

31,6

-2,3

14,7

9,4

24,1

22,0

2014

106,0

113,9

92,3

145,5

100,0

120,0

111,1

128,6

133,3

120,0

2015

101,7

100,2

108,3

112,5

90,9

100,0

105,0

100,0

75,0

116,7

2016

102,6

102,0

100,0

105,6

100,0

83,3

90,5

100,0

100,0

100,0

2017

99,0

100,9

107,7

84,2

100,0

120,0

89,5

100,0

100,0

85,7

Zmiana
p.p.

Sekcja C

Zmiana
p.p.

Sekcja
D,E

Zmiana
p.p.

Sekcja F

Zmiana
p.p.

Sekcja
G

Zmiana
p.p.

Sekcja I

Zmiana
p.p.

Sekcja
J,H

2018

95,6

99,6

85,7

93,8

90,0

83,3

111,8

100,0

100,0

66,7

2014/
2018

-10,5

-14,3

-6,6

-51,7

-10,0

-36,7

0,7

-28,6

-33,3

-53,3

2014

101,3

101,9

107,4

104,5

102,7

102,0

103,8

105,0

102,2

100,4

2015

100,9

101,0

102,8

102,4

103,8

99,6

100,7

99,6

103,6

97,5

2016

100,5

100,5

104,5

99,0

102,6

100,4

102,2

101,2

101,3

99,9

2017

101,2

101,4

100,7

102,9

103,2

103,0

103,3

102,3

100,1

100,9

2018

98,1

98,4

101,3

99,0

104,3

101,2

101,3

103,0

100,8

94,2

2014/
2018

-3,1

-3,5

-6,1

-5,5

1,6

-0,8

-2,4

-2,0

-1,5

-6,2

2014

103,2

104,9

113,9

113,3

107,4

81,3

101,6

112,9

95,3

102,2

2015

103,6

102,9

102,4

123,5

117,2

100,0

103,1

97,1

100,0

89,1

2016

102,7

98,4

100,0

104,8

88,2

96,2

103,0

94,1

85,4

102,4

2017

101,4

99,7

102,4

95,5

96,7

92,0

108,7

103,1

80,0

90,5

2018

99,8

100,6

109,3

104,8

96,6

95,7

105,3

106,1

100,0

107,9

2014/
2018

-3,4

-4,3

-4,6

-8,6

-10,9

14,4

3,8

-6,8

4,7

5,7

2014

100,4

101,4

104,3

98,8

102,6

98,1

100,0

101,8

104,7

102,2

2015

101,7

101,2

107,0

83,0

102,4

104,7

102,2

101,1

100,3

96,8

2016

101,4

101,7

102,2

126,5

101,5

102,1

101,6

99,6

100,0

96,1

2017

103,7

104,3

104,7

105,5

104,8

104,0

104,6

108,0

103,7

99,9

2018

105,2

107,1

109,6

111,3

106,0

106,2

109,1

108,6

104,2

104,5

2014/
2018

4,9

5,6

5,3

12,5

3,3

8,2

9,1

6,8

-0,5

2,2

2014

99,6

100,5

103,2

100,3

103,0

99,3

100,4

128,8

101,6

97,4

2015

99,0

98,7

100,2

100,4

99,4

100,0

98,2

100,0

98,0

98,0

2016

98,6

98,4

100,5

98,9

99,3

98,5

98,1

78,0

98,6

97,0

2017

98,5

98,7

101,0

97,5

101,8

99,9

99,6

99,5

97,9

98,0

2018

96,7

97,2

99,7

96,7

101,0

100,2

99,5

100,6

99,0

93,8

2014/
2018

-2,9

-3,3

-3,6

-3,6

-1,9

0,9

-0,9

-28,2

-2,6

-3,6

2014

101,5

102,4

94,2

100,0

103,6

103,8

97,7

100,0

105,2

96,2

2015

101,1

101,6

103,5

98,6

100,0

93,3

101,2

103,1

90,9

101,2

2016

100,9

100,5

98,3

95,9

100,9

97,6

102,9

103,0

100,0

101,2

2017

102,1

102,9

106,0

105,0

99,1

94,3

102,2

102,9

99,1

103,9

2018

102,8

103,3

102,4

103,4

106,0

109,5

104,9

99,0

102,8

101,1

2014/
2018

1,4

0,9

8,2

3,4

2,5

5,6

7,2

-1,0

-2,5

4,9

2014

102,0

104,2

114,5

101,0

102,8

99,2

102,3

103,5

105,7

101,6

2015

103,3

104,0

106,0

101,2

102,4

110,1

103,8

103,7

104,0

100,0

2016

103,4

102,7

103,6

101,7

103,4

102,4

100,3

103,9

102,5

99,4

2017

104,0

103,4

107,9

103,3

104,5

105,6

101,9

106,6

101,1

103,5

2018

104,8

104,3

106,6

103,5

107,1

103,6

103,7

103,5

105,8

104,4

Zmiana
p.p.

2014/
2018

2,9

0,0

-7,9

2,5

4,3

4,3

1,4

0,0

0,1

2,8

Sekcja
L,M,N

2014

108,6

103,8

109,4

102,8

106,5

103,6

105,1

108,2

101,9

103,0

2015

103,8

103,6

107,2

101,3

100,5

106,3

103,8

106,1

105,5

100,4

2016

100,0

105,7

104,7

103,1

103,8

104,7

102,6

105,0

102,8

101,5
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Zmiana
p.p.

2017

103,9

104,2

100,7

99,0

102,9

105,3

102,9

106,6

99,4

102,4

2018

103,7

104,2

99,4

107,8

104,8

104,6

104,5

104,3

105,9

102,5

2014/
2018

-4,9

0,4

-9,9

4,9

-1,7

1,0

-0,6

-4,0

3,9

-0,5

2014

98,1

98,9

98,2

92,6

104,2

101,3

98,2

104,6

101,6

98,2

2015

99,3

98,6

98,2

95,7

100,0

95,4

101,2

112,1

96,9

99,0

2016

97,7

97,7

102,5

100,0

92,0

95,2

95,4

102,9

100,8

94,9

2017

98,9

99,5

98,2

98,5

94,2

97,8

98,1

101,0

100,8

94,9

2018

99,9

100,8

100,6

105,4

104,6

99,3

105,9

99,1

93,7

101,8

0,4

-2,1

7,7

-5,5

-7,9

3,6

Sekcja K

2014/
1,8
1,9
2,4
12,8
2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Zmiana
p.p.

W podziale na powiaty subregionu wskaźniki dynamiki liczby podmiotów gospodarczych kształtowały
się różnorodnie w poszczególnych branżach. W całym okresie 2014-2018 dynamika ponad 100% miała
miejsce w branży:
•
•
•
•
•
•
•

C (powiat kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski),
D, E (powiat kaliski, jarociński, ostrowski, ostrzeszowski, m. Kalisz),
F (wszystkie powiaty),
G (powiaty kępiński, krotoszyński, ostrzeszowski),
J, H (wszystkie powiaty),
L, M, N (wszystkie powiaty za wyjątkiem kaliskiego i jarocińskiego),
K (powiaty kaliski, jarociński, kępiński, ostrowski, m. Kalisz).

W Polsce i Wielopolskie były to sekcje: F, I, J, H, L, M, N. Dodatkowo w Wielkopolsce jeszcze: D,E,K.
Wartość dodana brutto
W Polsce, Wielkopolsce i subregionie kaliskim w latach 2014-2017 najwyższa dynamika dotyczyła
rolnictwa (sekcja A), handlu, naprawy pojazdów samochodowych (sekcja G), transportu (sekcja H),
zakwaterowania i gastronomi (sekcja I), informacji i komunikacji (sekcja J) oraz działalności naukowej
i technicznej (sekcja M), usług administrowania (sekcja N), administracji publicznej (sekcja O), edukacji
(sekcja P), opieki zdrowotnej (sekcja Q), kultury (sekcja R) i pozostałych (sekcja S,T, Tabela 7) 10.
Tabela 7 Dynamika wartości dodanej brutto według rodzajów branż (%) w Polsce, Wielkopolsce
i subregionie kaliskim działalności i regionów (ceny bieżące)
Nazwa
Sekcja A

Zmiana p.p.
Sekcja B-E

10

Polska

Wielkopolska

subregion kaliski

2014

94,2

95,9

95,9

2015

88,1

88,9

112,9

2016

111,9

112,5

112,6

2017

124,6

126,7

126,7

30,3

30,8

30,8

2014

105,9

107,7

112,9

2015

107,7

58,7

59,7

2014/2017

GUS dla wartości dodanej brutto dla subregionu kaliskiego podaje łączne dane dla kilku sekcji za wyjątkiem sekcji A i F.
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Zmiana p.p.

2016

103,4

106,0

105,7

2017

102,1

100,7

103,3

-3,8

-7,0

-9,6

2014

107,0

105,3

107,9

2015

106,0

108,4

113,9

2016

93,4

92,4

89,3

2017

107,0

109,4

109,1

0,0

4,1

1,2

2014

100,7

101,2

102,3

2015

105,2

107,0

115,6

2016

102,7

102,2

95,8

2017

108,5

110,8

109,5

7,8

9,6

-10,8

2014

107,4

107,8

106,5

2015

96,7

98,1

99,3

2016

109,2

108,7

105,3

2017

104,2

104,1

102,7

-3,2

-3,7

-3,8

2014

103,9

104,4

104,1

2015

105,4

105,5

104,4

2016

102,7

103,3

102,6

2017

106,9

105,5

105,0

3,1

1,1

0,8

2014/2017

Sekcja F

Zmiana p.p.

2014/2017

Sekcja G-J

Zmiana p.p.

2014/2017

Sekcja K,L

Zmiana p.p.

2014/2017

Sekcja M-T

Zmiana p.p.

2014/2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zatrudnienie
W latach 2014-2018 łącznie dla całego subregionu kaliskiego odnotowuje się ponadprzeciętną
dynamikę zatrudnienia w stosunku do Polski i Wielkopolski w zakresie sekcji B-F.
W 2018 r. najwyższą dynamikę odnotowano w powiecie kępińskim (sekcja B-F), kaliskim (sekcja G-J)
oraz jarocińskim (sekcja K-T, Tabela 8).
Tabela 8 Dynamika zatrudnienia według sekcji oraz zmiana w p.p. Polski, Wielkopolski oraz
subregionu w latach 2014-2018
Powiat
Nazwa

Polska Wielkopolska

Sekcja A

kaliski jarociński kępiński krotoszyński ostrowski ostrzeszowski pleszewski m.Kalisz

2014
2015
2016
2017
2018
Zmiana p.p. 2014/2018

100,2
100,0
100,0
100,0
99,7
-0,5

104,1
99,2
101,2
98,8
93,8
-10,4

128,7
101,6
112,3
100,5
95,1
-33,6

100,0
94,4
96,9
119,9
83,6
-16,4

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

110,2
109,7
119,2
88,8
93,4
-16,8

98,4
90,5
94,9
109,5
86,4
-11,9

108,9
94,3
94,3
90,4
88,4
-20,5

103,4
100,2
99,1
95,7
94,5
-8,9

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Sekcja B-F

101,5

103,0

56,0

188,3

105,0

104,5

110,3

102,8

102,5

97,9

2014

25

2015
2016
2017
2018
Zmiana p.p. 2014/2018

100,6
102,7
102,7
102,1
0,6

102,1
102,6
103,2
102,4
-0,6

106,8
104,8
100,7
103,2
47,2

100,2
97,4
102,4
98,1
-90,1

105,7
110,9
101,0
105,1
0,1

103,4
94,0
110,6
104,9
0,4

106,0
105,6
106,3
102,7
-7,5

106,0
102,3
104,4
103,2
0,3

103,8
102,7
102,7
104,3
1,8

98,2
102,02
101,3
101,2
3,2

Sekcja G-J

2014
2015
2016
2017
2018
Zmiana p.p. 2014/2018

102,9
100,8
105,9
103,8
103,0
0,1

104,4
102,7
105,9
103,5
104,3
-0,1

61,5
106,8
106,2
107,8
123,4
62,0

177,2
109,6
105,4
104,0
105,4
-71,8

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

109,5
93,8
101,9
110,6
104,9
-4,6

105,3
99,9
105,5
102,3
103,7
-1,7

103,9
104,0
106,0
102,7
86,2
-17,8

90,3
97,0
110,9
104,5
108,8
18,5

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

Sekcja K-T

102,0
100,9
102,5
102,1
101,0
-1,0

103,4
100,8
103,7
100,8
99,5
-3,9

66,3
124,3
100,1
99,9
103,0
36,7

131,3
95,4
102,1
104,0
103,0
-28,3

100,9
101,3
104,2
98,3
105,7
4,8

101,6
97,7
106,6
106,6
93,6
-8,1

46,9
97,7
106,6
106,60
93,6

105,0
105,1
106,0
103,4
92,4
-12,6

101,5
102,9
102,0
102,8
100,3
-1,3

102,6
98,4
101,4
103,5
100,5
-2,1

2014
2015
2016
2017
2018
Zmiana p.p. 2014/2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

11. Jak przedstawia się struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia (wg powiatów)?
Subregion kaliski liczy ponad 668,6 tys. ludzi i stanowi 19,1% ludności Wielkopolski. Mimo tendencji do
starzenia się społeczeństwa prawie 37,7% ludności subregionu ma mniej niż 25 lat.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zmniejsza się
(z 2,8% w 2014 r. do 2,4% w 2018 r. i 2,1% w 2019 r.). Liczba bezrobotnych wyniosła 8,7 tys. w 2018 r.
(8,4 tys. w 2019 r.). Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych jest w powiecie ostrowskim - 2,0 tys.
osób (Rysunek 4).
Rysunek 4 Bezrobotni zarejestrowani w powiatach subregionu kaliskiego w 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Najwięcej bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze (2,7 tys.), natomiast najmniej osób
wykształcenie średnie i ogólnokształcące (954 osób).
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Poziom i natężenie bezrobocia są zróżnicowane terytorialnie. Wielkość populacji bezrobotnych jest
w dużym stopniu powiązana z liczbą ludności na danym terenie, dlatego bardziej adekwatne dla
porównań regionalnych są miary względne. Z końcem 2018 r. rozpiętość pomiędzy najniższą
a najwyższą stopą bezrobocia w ujęciu powiatowym wyniosła 2,5 p.p.: kępiński – 1,8% wobec
ostrzeszowskiego – 4,3%. Do powiatów o wysokiej stopie bezrobocia, poza ostrzeszowskim, należały
jarociński (3,8%) i krotoszyński (3,3%). Najniższą stopę bezrobocia, poza kępińskim, odnotowano
w powiecie kaliskim -2,3%, (Rysunek 5).
Rysunek 5 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz udział zarejestrowanych bezrobotnych według
wykształcenia w 2018 r. (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W latach 2014-2018 ograniczenie bezrobocia wystąpiło we wszystkich analizowanych powiatach, przy
czym w podziale na płeć w większym stopniu wśród kobiet (spadek o 99 tys., tj. o 28,4%). Natomiast
liczba pracujących zwiększyła się do 226,1 tys. w 2018 r. Najwięcej osób pracuje w przemyśle
i budownictwie (Sekcje B-F). Wzrosło także przeciętne miesięczne wynagrodzenie do 4,2 zł w 2018 r.
(Rysunek 6).
Rysunek 6 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2018 r. w subregionie kaliskim (w zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Rosnącym problemem subregionu jest udział osób nieprodukcyjnych w stosunku do produkcyjnych
- 66 na 100 osób (Tabela 9, Rysunek 7).
Tabela 9 Liczba ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w subregionie kaliskim w 2018 r.
Nazwa
PODREGION KALISKI

w wieku
w wieku
w wieku
w wieku
przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym nieprodukcyjnym

nieprodukcyjni
na 100
produkcyjnych

126 088

402 440

140 127

266 215

66

Powiat jarociński

14 018

43 064

14 481

28 499

66

Powiat kaliski

15 899

50 968

16 159

32 058

63

Powiat kępiński

11 011

34 516

10 924

21 935

64

Powiat krotoszyński

15 205

46 709

15 360

30 565

65

Powiat ostrowski

30 202

97 667

33 712

63 914

65

Powiat ostrzeszowski

10 676

33 829

10 995

21 671

64

Powiat pleszewski

12 223

38 176

12 615

24 838

65

Powiat m. Kalisz

16 854

57 511

25 881

42 735

74

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 7 Liczba ludności w wieku produkcyjnym w subregionie kaliskim w 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W końcu 2018 r. liczba zatrudnionych w subregionie kaliskim wyniosła 168,7 tys. osób, przy czym
przeciętne zatrudnienie w całym 2018 r. to 153,9 tys., nie licząc uczniów zatrudnionych w celu
przygotowania zawodowego. W latach poprzednich (2014-2017) liczba zatrudnionych była niższa
(152,2 tys. w 2014 r., 154,7 tys. w 2015 r., 160,1 tys. w 2016 r., 165,9 tys. w 2017 r.).
Wśród zatrudnionych kobiety stanowiły nieco mniej niż połowę zbiorowości (42,5%). Większość
zatrudnionych ogółem reprezentowała sektor prywatny. Najwięcej osób znalazło zatrudnienie
w powiecie ostrowskim (42,9 tys.) oraz m. Kalisz (33,8 tys.).
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Uwzględniając nieco bardziej szczegółowy podział, tj. według sekcji PKD głównej działalności zakładu
będącego pierwszym miejscem pracy – najwięcej osób pracowało łącznie w przetwórstwie
przemysłowym (sekcja C), górnictwie i wydobyciu (sekcja B), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D),
dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją
(sekcja E) oraz budownictwie (sekcja F) – 85,6 tys. osób (50,7% ogółu zatrudnionych). We wszystkich
branżach nastąpił wzrost zatrudnienia z wyjątkiem rolnictwa (sekcja A, spadek o 56,6 tys. osób,
Rysunek 8). Najwyższy wzrost odnotowano w sekcjach dotyczących: działalności finansowej
i ubezpieczeniowej (sekcja K), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L),
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M), działalności w zakresie usług
administrowania i działalności wspierającej (sekcja N), administracji publicznej i obronie narodowej;
obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (sekcja O), edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy
społecznej (sekcja Q), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R), pozostałej
działalności usługowej, gospodarstw domowych zatrudniających pracowników; gospodarstw
domowych produkujących wyroby i świadczących usługi na własne potrzeby (sekcja T) - o 93,7 %
(Rysunek 8).
Rysunek 8 Zatrudnienie w subregionie kaliskim według sekcji w latach 2014-2018 (tys. osób)

Sekcja K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W większości powiatów subregionu duży deficyt dotyczy przede wszystkim pracowników zawodowych:
stolarzy, tapicerów, ślusarzy, pracowników robót budowlanych, kierowców samochodów ciężarowych,
fryzjerów, pielęgniarek, kucharzy, piekarzy, krawców, mechaników, operatorów obrabiarek
skrawających, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych.
Zawodami nadwyżkowymi w poszczególnych powiatach subregionu kaliskiego są: specjaliści
administracji publicznej (jarociński); specjaliści administracji publicznej, technicy mechanicy (kaliski
i m. Kalisz); ekonomiści (kępiński); filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy (ostrowski);
krawcy i pracownicy produkcji odzieży, monterzy maszyn i urządzeń (ostrzeszowski); nauczyciele,
29

pedagodzy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych (pleszewski); brak wskazań dla
powiatu krotoszyńskiego11.
12. Czy występują rodzaje działalności gospodarczej odznaczające się szczególnie wzrostem pozycji
konkurencyjnej? Jeśli tak, to które?
Ocenę pozycji konkurencyjnych poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej dokonano
w oparciu o kilka zmiennych: wartość dodaną brutto, liczbę zatrudnionych, liczbę podmiotów
gospodarczych, nakłady inwestycyjne, eksport i ich dynamikę (Tabela 10). Zaznaczono sekcje, które
w ramach omawianych zmiennych miały najwyższą wartość (pierwsze miejsce) (Tabela 11). Jednak
należy wziąć po uwagę, iż dostępne dane są z różnych okresów czasu. Wartości liczbowe są podawane
często dla kilku sekcji. Może to spowodować, różnice liczbowe w wyłonionej liście działalności
gospodarczej odznaczającej się szczególnie wzrostem pozycji konkurencyjnej.

Dynamika
nakładów
inwestycyjnych
[%]

Nakłady
inwestycyjne [zł]

Eksport [zł]

Dynamika liczby
zatrudnionych [%]

Dynamika
wartości dodanej
brutto [%]

Dynamika liczby
podmiotów
gospodarczych
[%]

Liczba
zatrudnionych
[osoby]

Wartość dodana
brutto [zł]

Sekcje
A

Liczba podmiotów
gospodarczych
[szt.]

Tabela 10 Zmienne określające pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw subregionu kaliskiego

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie powyżej wskazanych zmiennych dominuje sześć branż, które zostały ujęte
w inteligentnych specjalizacjach tj.: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (sekcja D), dostawa wody i gospodarowanie ściekami i odpadami (sekcja E),
budownictwo (sekcja F), handel; naprawa pojazdów samochodowych (sekcja G). Ponadto branża
górnictwo i wydobycie (sekcja B) odznacza się wysoką pozycją konkurencyjną w subregionie na
podstawie wybranych wskaźników. Jednak w wyniku przeprowadzonych warsztatów online oraz na
11

Barometr zawodów 2020. Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim, Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu, 2019
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podstawie analizy desk research trudno jest wskazać innowacyjne rozwiązania w tej branży.
Przykładowo na terenie Ostrawy Wielkopolskiej znajduje się jedno z największych składowisk węgla
w Europie o powierzchni 42 ha, należące do Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt”. Spółka ta należy do
Węglokoksu. Biorąc pod uwagę rozwój energetyki w kierunku OZE, wytwarzanie energii elektrycznej
z tych źródeł jest tańsze i znacznie bardziej ekologiczne niż z nowych elektrowni węglowych na
wszystkich głównych rynkach, w tym w Polsce. Zdaniem autorów raportu12, inwestujący w węgiel
ryzykują stratami ponad 600 mld USD w skali światowej.
W celu wskazania perspektywicznego działu PKD możliwe jest obliczenie tylko dynamiki liczby
podmiotów gospodarczych. W powyższych sekcjach najwyższą dynamikę (powyżej 140%) odnotowano
dla sześciu działów PKD, tj. transport lotniczy (Sekcja H dział 51), transport wodny (Sekcja H dział 50),
działalność związana z zatrudnieniem (Sekcja N dział 78), finansowa działalność usługowa,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (Sekcja K dział 64), działalność pocztowa
i kurierska (Sekcja H dział 53), działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana (Sekcja J dział 62). Równie wysoko zostały ocenione
następujące rodzaje działalności (powyżej 130%): magazynowanie i działalność usługowa
wspomagająca transport (Sekcja H dział 52), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (Sekcja D), budownictwo
specjalistyczne (sekcja F dział 43), produkcja mebli (Sekcja C dział 31) oraz gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby (Sekcja T dział 97 i 98) (Tabela 11).
Tabela 11 Podmioty gospodarcze według działu PKD odznaczające się najwyższą dynamiką wzrostu
w okresie 2014/2018 i 2014/2019 w subregionie kaliskim (%)
Sekcja dział PKD
Sekcja C dział 25 Produkcja metalowych
wyrobów gotowych, z wyłączeniem
maszyn i urządzeń
Sekcja C dział 30 Produkcja pozostałego
sprzętu transportowego
Sekcja C dział 31 Produkcja mebli
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Sekcja F dział 43 Budownictwo
specjalistyczne
Sekcja H dział 50 Transport wodny
Sekcja H dział 51 Transport lotniczy
Sekcja H dział 52 Magazynowanie
i działalność usługowa wspomagająca
transport
Sekcja H dział 53 Działalność pocztowa
i kurierska
Sekcja I dział 55 Zakwaterowanie
Sekcja J dział 59 Działalność związana
z produkcją filmów, nagrań wideo,

12

Dynamika w okresie 2014/2018 Dynamika w okresie 2014/2019

105,4

123,1

112,9
120,9

122,6
130,1

117,2

132,3

119,6
200,0
200,0

130,4
200,0
450,0

130,1

138,9

144,3
115,2

155,7
120,1

113,6

129,1

Raport Carbon Tracker; Jak zmarnować ponad pół biliona dolarów: wpływ taniejących OZE na inwestycje węglowe; 2020
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programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych
Sekcja J dział 62 Działalność związana
z oprogramowaniem i doradztwem w
zakresie informatyki oraz działalność
powiązana
Sekcja K dział 64 Finansowa działalność
usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych
Sekcja M dział 69 Działalność prawnicza,
rachunkowo - księgowa i doradztwo
podatkowe
Sekcja N dział 78 Działalność związana
z zatrudnieniem
Sekcja N dział 82 Działalność związana
z administracyjną obsługą biura
i pozostała działalność wspomagająca
prowadzenie działalności gospodarczej
Sekcja R dział 90 Działalność twórcza
związana z kulturą i rozrywką
Sekcja S dział 94 Działalność organizacji
członkowskich
Sekcja S dział 96 Pozostała indywidualna
działalność usługowa i Sekcja T dział 97
i 98 Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników,
gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne
potrzeby

130,2

143,4

177,8

188,9

121,8

126,0

240,3

246,8

118,6

125,0

119,8

133,9

107,3

121,5

119,9

131,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

O pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw decyduje także poziom ich innowacyjności. Jednak nie jest
możliwe wskazanie działań innowacyjnych przedsiębiorstw w subregionie. Wyniki są publikowane
tylko dla woj. wielkopolskiego. Według tych danych najwięcej innowacyjnych przedsiębiorstw jest
w przetwórstwie przemysłowym (40,5% firm działających w przetwórstwie przemysłowym
wprowadziło innowacje), w tym przede wszystkim w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych
(68,8% firm w branży wprowadziło innowacje) oraz produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych
i optycznych (62,5% firm branży wprowadziło innowacje). W branży produkcji chemikaliów i wyrobów
chemicznych dominują nowe i ulepszone produkty (62,5% ogółu firm branży wprowadziło innowację
produktową). Natomiast w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych są to nowe
lub ulepszone procesy biznesowe (62,5% ogółu firm wprowadziło innowacje procesowe)13.
13. Jakie i ile przedsięwzięć zrealizowano z Funduszy Europejskich w ramach dofinansowania 2007
-2013 i obecnej perspektywy?
W latach 2007-2013 w subregionie kaliskim zrealizowano 274 projektów o wartości 827,1 mln zł, gdzie
wartość dofinansowania wyniosła 495,6 mln zł. Największą liczbę projektów, równocześnie osiągając
najwyższą łączną ich wartość, zrealizowano w powiecie m. Kalisz (wartość projektów 212,7 mln zł,
w tym dofinansowanie wyniosło 143,6 mln zł) oraz w powiecie ostrowskim (wartość projektów
220,1 mln zł, w tym dofinansowanie wyniosło 144,6 mln zł). W kolejnym okresie programowania
13

Dane GUS; Tabela 9 (198). Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle według rodzajów prowadzonych
innowacji w latach 2016–2018.
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(2014-2020) w subregionie zrealizowano projekty o dwukrotnie wyższej wartości w stosunku do lat
2007-2013 (wzrost o 51,3%, Tabele 12-13).
Tabela 12 Liczba projektów i ich wartości zrealizowanych z Funduszy Europejskich w ramach
dofinansowania 2007 -2013 w subregionie kaliskim (w zł)
Powiat
jarociński
kaliski
kępiński
krotoszyński
ostrowski
ostrzeszowski
pleszewski
Miasto na prawach powiatu: Kalisz
RAZEM

Liczba projektów
17
20
30
26
63
22
43
53
274

Wartość projektu ogółem
54 073 202
56 112 073
93 105 565
70 222 513
220 094 842
47 521 768
73 213 054
212 706 194
827 049 211

Dofinansowanie
30 284 292
28 943 999
44 896 137
40 158 488
144 596 856
17 665 006
45 414 196
143 630 899
495 589 873

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy aplikacji głównej (SL2014) Centralnego Systemu Teleinformatycznego;
https://wrpo.wielkopolskie.pl [dane na dzień 04.12.2017]

Tabela 13 Liczba projektów i ich wartości zrealizowanych z Funduszy Europejskich w ramach
dofinansowania 2014 -2020 w subregionie kaliskim (w zł)
Powiat
jarociński
kaliski
kępiński
krotoszyński
ostrowski
ostrzeszowski
pleszewski
Miasto na prawach powiatu: Kalisz
RAZEM

Liczba projektów
33
57
69
45
126
42
77
92
541

Wartość projektu ogółem
114 995 701
151 262 050
191 449 554
108 003 411
422 184 973
107 093 581
143 553 164
373 861 165
1 612 403 599

Dofinansowanie
67 202 381
78 001 513
100 632 811
66 367 587
275 353 548
46 911 288
89 206 348
248 169 767
971 845 243

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy aplikacji głównej (SL2014) Centralnego Systemu Teleinformatycznego;
https://wrpo.wielkopolskie.pl [dane na dzień 07.09.2020]

Dominowały projekty wpisujące się w działalność innowacyjną (przedsiębiorstwa, jednostki naukowobadawcze) oraz ochrony środowiska (głównie JST) – oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, energetyka.
14. Czy były w tym inwestycje w działalność innowacyjną (rodzaj innowacyjności, skala
innowacyjności)? Jakiego rodzaju innowacyjnością (produktową, technologiczną, organizacyjną)
charakteryzują się wskazane projekty?
Działania innowacyjne były dofinansowywane we wcześniejszym oraz obecnym okresie
programowania. Firmy mogły się ubiegać o wsparcie w programach ogólnokrajowych (POIG 20072013, POIR 2014-2020) oraz regionalnych (WRPO 2007-2013, WRPO 2014-2020) w zakresie
innowacyjności produktowej, technologicznej, organizacyjnej na skalę krajową i międzynarodową.
W programie WRPO 2014-2020 przedsiębiorstwa realizowały innowacyjne projekty w ramach trzech
działań odnośnie realizacji prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I): wzmocnienie
potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw i internacjonalizacja gospodarki regionalnej. Łączna wartość tych projektów wyniosła
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415,8 mln zł, w tym 151,3 mln zł to kwota dofinansowania. Wśród projektów znalazły się te, które
dotyczyły innowacyjności produktowej, technologicznej i organizacyjnej (Tabela 14).
Tabela 14 Wykaz przedsiębiorstw realizujących największe projekty powyżej 9 mln zł w ramach
WRPO w podziale na innowacyjność produktową, technologiczną i organizacyjną
(stan na 31.08.2020 r.)

Nazwa firmy

HIERONIM STRAPAGIEL
DRUM-POLSKA

TOMASZ PIETRUS PPHU
"TOMPOL "

P.P.H.U „DARPAL”
IMPORT-EXPORT
DARIUSZ GRACZ

LEGE OPAKOWANIA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIBM SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

ADECON SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

BELINI SYNTIA
SKOWROŃSKA
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Tytuł projektu
Inteligentny i Ekoinnowacyjny
AUTOPORT CALISIA
do obsługi m.in. mega
trucków –
I etap
Dywersyfikacja oferty
firmy TOMPOL
i podniesienie
poziomu
konkurencyjności
poprzez zastosowanie
innowacyjnych
rozwiązań w branży
przetwórstwa
poliuretanów
Wdrożenie
innowacyjnych
rozwiązań, szansą na
rozwój
przedsiębiorstwa
Darpal
Pierwsze na świecie
uruchomienie
produkcji opakowań
z tektury falistej (Fala
G) z nadrukiem Flexo
HD
Wdrożenie
innowacyjnej
technologii
wytwarzania maszyn
specjalnego
przeznaczenia o
dużych gabarytach
Wzmocnienie
konkurencyjności
Spółki Adecon
poprzez budowę
i wyposażenie
innowacyjnego
kompleksu
magazynowego
Implementacja
wyników prac B+R
nad diagnostycznym
system
wibroakustycznym,
oraz wdrożenie
nowego systemu RFID

Warto
ść
Dofinansowanie
projekt
u

Powiat

PKD

Rodzaj
innowacyjności

17,9

5,0

Kalisz

49.41.Z

technologiczna

12,2

4,5

kępiński

22.29.Z

technologiczna,
organizacyjna,

11,0

4,0 ostrzeszowski 16.24.Z

10,9

3,0

krotoszyński

17.21.Z

produktowa

10,3

3,2

ostrowski

28.29.Z

technologiczna

9,9

3,5

kaliski

49.41.Z

technologiczna,
organizacyjna

9,9

3,6

kępiński

31.02.Z

technologiczna

produktowa,
organizacyjna

i zrobotyzowanej linii
pakującej celem
wzrostu
konkurencyjności
firmy Belini.
Zakup
zaawansowanych
technologicznie
maszyn
COMA INTERNATIONAL
produkcyjnych
TECHNOLOGY SPÓŁKA Z
dedykowanych branży
9,8
4,0
ostrowski
16.24.Z
technologiczna
OGRANICZONĄ
drzewno-meblarskiej
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
dla COMA
International
Technology Sp. z o.o.
w Odolanowie
Wdrożenie
innowacyjnych
opakowań foliowych
na produkty
spożywcze oraz
EFEKT SP. J. PPHU
podniesienie
JANUSZ FRĄCKOWIAK konkurencyjności
9,8
3,6
kaliski
22.22.Z
produktowa
I S-KA
firmy Efekt Sp. j.
PPHU Janusz
Frąckowiak i S-ka
poprzez inwestycję na
obszarze gminy
Ceków-Kolonia.
Wdrożenie innowacji
procesowych
i produktowych
JAROCIŃSKA FABRYKA będących efektem
technologiczna,
OBRABIAREK SPÓŁKA przeprowadzonych
9,3
2,8
jarociński
28.41.Z
produktowa
AKCYJNA
prac badawczorozwojowych w
Jarocińskiej Fabryce
Obrabiarek S.A.
Uruchomienie
produkcji
innowacyjnych
produktów w oparciu
o żywe kultury
mikroorganizmów
JHJ SPÓŁKA Z
oraz ulepszonego
technologiczna,
OGRANICZONĄ
9,3
2,7 pleszewski 10.91.Z
preparatu
produktowa
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
higienizującego
poprzez wdrożenie
w JHJ sp. z o. o.
w Nowej Wsi k/
Gizałek wyników prac
B+R
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W latach 2007-2013 wśród projektów dofinansowanych znalazły się również trzy rodzaje
innowacyjności, tj.:
•

technologiczna (Zakup zaawansowanych technologicznie maszyn produkcyjnych
dedykowanych branży drzewno-meblarskiej dla COMA International Technology Sp. z o.o.
w Odolanowie - COMA INTERNATIONAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.; Uruchomienie innowacyjnej
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•

•

linii do produkcji elementów indukcyjnych nowej generacji, z wykorzystaniem rdzeni
ferrytowych, proszkowych, amorficznych lub nanokrystalicznych w AET w Ostrowie
Wielkopolskim),
produktowa (Wzrost konkurencyjności firmy DROPAK SP. z o.o. Sp.K poprzez zakup i wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań w branży opakowań w celu dywersyfikacji oferty produktowej oraz
usługowej - PIOTR KRZYWIŃSKI PRODUKCJA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH "DROPAK";
Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w wyniku inwestycji w nowoczesne urządzenia
produkcyjne oraz nową halę produkcyjną - Przedsiębiorstwo usług technicznych i budowlanych
serwis utrzymania ruchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
organizacyjna (Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy W.P.P.U.H „MEBLECH” Lech Baś
poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej oraz organizacyjnej; Rozwój
przedsiębiorstwa EUROMARKET MARCIN GAWŁOWSKI 3MK poprzez eksport).

15. Jakie bariery przedsiębiorstwa napotykają przy wprowadzaniu innowacji?
Występuje szereg kluczowych barier, które przedsiębiorstwa napotykają przy wprowadzaniu
innowacji. Najczęściej wskazywane są bariery finansowe, tj.: wysokie koszty technologii i prac B+R, brak
wystarczających środków własnych, trudności w uzyskaniu zewnętrznego finansowania (np. kredyt).
Z drugiej strony źle ukierunkowane jest wsparcie publiczne, niedopasowane są działania i branże
o kluczowym znaczeniu dla subregionu. Często pojawiają się głosy, iż aby otrzymać dofinansowanie
należy dopasować zakres innowacji do wymogów konkursowych. Dodatkowo, stosowane są procedury
konkursowe i kryteria oceny, w wyniku których wsparcie pomija rzeczywiście nowatorskie
przedsięwzięcia, trafiając głównie do projektów „bezpiecznych”, składanych przez silne rynkowo
podmioty. Przedsiębiorstwa, którym uda się otrzymać dofinansowanie, borykają się z problemem
utraty płynności finansowej. Wynika to z długiego procesu rozliczania projektów spowodowanego
m.in. zawiłymi procedurami prawnymi i finansowymi.
Niejednokrotnie również czynnikiem powstrzymującym przed wdrożeniem innowacyjnych pomysłów
przez naukowców są uwarunkowania prawno-administracyjne, tj. skomplikowane procedury prawne
dotyczące procesu komercjalizacji, ochrony własności intelektualnej, transferu wiedzy i technologii
oraz problemy z dotarciem do naukowego lub biznesowego partnera projektu. W procesie tym ważna
jest znajomość regulacji prawnych chroniących własność intelektualną. Pozwala ona ograniczyć ryzyko
związane z nieświadomym naruszaniem praw innych uczestników rynku. Nierzadko firmy nie wiedzą,
jak trafić do naukowca specjalizującego się w tematyce danego projektu. Z drugiej strony widoczny jest
brak umiejętności dotarcia do środowiska biznesowego przez naukowców z własnymi pomysłami.
Nadal w tym zakresie brak jest wystarczająco dobrych praktyk. Jest to problem, który występuje od
wielu lat.
Na etapie współpracy nauka - biznes dla firm bardzo ważny jest czas opracowania i wdrożenia
produktu/technologii („tu i teraz”). Fakt ten pozostaje kwestią często niedostrzeganą przez
naukowców. Zauważalne jest usprawiedliwianie się przedstawicieli nauki przede wszystkim zawiłymi
procedurami administracyjnymi na uczelni. Nierzadko współpracę utrudniają sami naukowcy,
np. poprzez długi czas zbierania grupy członków projektu.
Po stronie nauki mamy do czynienia z ograniczonym potencjałem sfery B+R, w tym niskimi nakładami
na badania, dominacją nakładów na badania podstawowe nad zaawansowanymi pracami
rozwojowymi, słabo rozwiniętą infrastrukturą. W podmiotach gospodarczych brak jest kultury
innowacyjnej i procedur zgłaszania pomysłów.
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Wśród innych barier należy wymienić obawę przedsiębiorców przed niewystarczającym popytem na
nowe, ulepszone produkty, w tym o ograniczonej sile nabywczej konsumentów. Podkreślano duże
ryzyko związane z inwestowaniem środków pieniężnych w nowe technologie.
16. Jakie mogą być przewagi konkurencyjne analizowanego subregionu kaliskiego?
Przewagi konkurencyjne subregionu wynikają z jego położenia, rozwoju przedsiębiorczości
w wyspecjalizowanych branżach, silnej pozycji Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i PołudniowoZachodniego Obszaru Funkcjonalnego, funkcjonowania kilku podstref ekonomicznych oraz współpracy
przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w ramach klastrów. W kolejnych latach nadal będą one
przyczyniać się do uzyskiwania przewag konkurencyjnych przez region. W szczególności są to:
1. Klastry, które zajmują szczególne miejsce w kreowaniu innowacji oraz generowaniu
pozytywnych efektów zewnętrznych dla subregionu. Ich najbardziej charakterystycznym
atrybutem są silne powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami oraz uczelniami wyższymi
i instytucjami okołobiznesowymi. Jest ich w subregionie najwięcej w woj. wielkopolskim zaraz
po m. Poznań. Obecnie działają cztery klastry, a trzy są nieaktywne. Wywodzą się one na ogół
ze specjalizacji dominujących rodzajów działalności gospodarczych i wieloletnich tradycji
regionalnych. Zakres działalności aktywnych klastrów wpisuje się w dwie inteligentne
specjalizacje woj. Wielkopolskiego, tj. Przemysł jutra, Biosurowce i żywność dla świadomych
konsumentów. Najwięcej klastrów działa w zakresie Przemysłu jutra dla branż związanych
z energetyką, przemysłem lotniczym, maszynowym i metalowym oraz automatyką.
2. Dynamiczny wzrost atrakcyjności regionu, do którego przyczyniły się korporacje
międzynarodowe (m.in. Meyer Tool Poland Sp. z o.o., Colian Sp. z.o.o.). Ich lokalizacja
przyciąga inne firmy, rozwija określoną kulturę przemysłową, wiedzę i technologie. Rozwój
dużych spółek jest ściśle powiązany ze zwiększaniem zapotrzebowania na wykwalifikowanych
pracowników i udoskonalaniem jakości wyrobów, a także sprzyja współpracy ze środowiskiem
naukowym i okołobiznesowym. Ich działalność pozwoliła na rozwój inteligentnych specjalizacji
subregionu np. branży lotniczej. Jest to drugie zagłębie lotnicze po woj. podkarpackim.
Potencjał produkcyjny branży meblarskiej, spożywczej, kotlarskiej oraz przemysłu
elektromaszynowego i automatyki wynikający ze specjalizacji dużej liczby przedsiębiorstw
zlokalizowanych w kilku powiatach subregionu np. meblarstwa w powiecie kępińskim (Grupa G3 S.J.,
COM40 Sp. z o.o. Sp. K. i CORRECT - K. Błaszczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Intar Sp. z o.o.,
Fabryka Mebli Meblar Sp. J. i inne).
Rolnicza specyfika subregionu kaliskiego (powiat ostrowski, krotoszyński, kaliski) sprzyja rozwojowi
produkcji i przetwórstwa żywności. Dlatego też dominującą rolę w sprzedaży produktów
przemysłowych odgrywa produkcja mięsa i wędlin (Krotoszyna, Kalisz), produkcja alkoholu (Ostrów
Wielkopolska), przemysł koncentratów spożywczych (Kalisz). Wśród uprawianych roślin dominują
zboża, kukurydza, rzepak i ziemniaki. Subregion słynie także z produkcji słodyczy i lodów (Kalisz,
Opatówek). Do największych przedsiębiorstw zalicza się: Dino Polska S.A., Colian Sp. z o.o., Nestle
Polska S.A., Elena Sp. z o.o., KENAY A. Grzegorek i Wspólnicy Sp. J., Kilargo Sp. z o.o., Calfrost Sp. z o.o.,
„FRUCTON” Przetwórnia Owoców i Warzyw K. i P. Grzegorczyk Sp. J., , Firma Produkcyjno-Handlowa
"Paula" Spółka z o.o. Sp.k., Złoto Polskie – Family Business s.c.
3. Aglomeracja Kalisko – Ostrowska (AKO) uznana jako silny ośrodek o znaczeniu regionalnym.
AKO oferuje usługi wyższego rzędu, stanowiące istotne uzupełnienie oferty stolicy
województwa. Położenie pomiędzy trzema ośrodkami metropolitalnymi: Poznaniem,
Wrocławiem i Łodzią, odgrywa dużą rolę w stymulowaniu rozwoju subregionu. Atutami
Aglomeracji są m.in. koncentracja podmiotów gospodarczych, miejsce lokalizacji największych
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4.

5.

6.

7.

8.

pracodawców, usługi specjalistyczne, zasoby środowiska kulturowego i przyrodniczego (m.in.
liczne obiekty kultury, tereny rekreacyjno-turystyczne i miejsca imprez kulturalnych).
Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny (PdZOF), do którego należy Krotoszyn. Obszar
wyróżnia potencjał do prowadzenia produkcji rolniczej oraz wysoka kultura rolna. Dużym
atutem tego obszaru jest kapitał społeczny, często od wielu pokoleń związany z pracą na roli
i wartościami kulturowymi lokalnych społeczności.
Atrakcyjność inwestycyjna subregionu. Zgodnie z raportem PAIiH14 szczególnie atrakcyjnym
miejscem do lokalizacji inwestycji były miasta na prawach powiatu – Kalisz (atrakcyjność
inwestycyjna klasy A w przypadku wszystkich rozpatrywanych typów działalności oraz w ujęciu
ogólnym).
W wyniku wyodrębnienia podstrefy czterech specjalnych stref ekonomicznych (SSE) subregion
jest ważnym miejscem działań inwestycyjnych, przyciągającym kapitał krajowy i zagraniczny.
Są to:
• Kostrzyńsko-Słubicka SSE,
• Łódzka SSE, której obszar zarządzania obejmuje m.in. powiat kaliski i m. Kalisz,
• Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, której obszar zarządzania obejmuje m.in.
powiat kępiński i ostrowski,
• Wałbrzyska SSE "INVEST-PARK" Sp. z o.o., której obszar zarządzania obejmuje m.in. powiat
krotoszyński i pleszewski.
Walory krajobrazowe i przyrodnicze. W powiecie ostrowskim znajdują się tereny tzw.
„Zielonych Płuc Polski” oraz Nadbużańskiej Strefy Ekologicznej. W tej strefie znajduje się
Nadbużański Park Krajobrazowy, który powstał dla ochrony unikatowych walorów
przyrodniczych doliny Bugu.
Subregion kaliski wyróżnia się pod względem edukacyjnym na tle innych powiatów
woj. Wielkopolskiego. Związane jest to w szczególności z ośrodkami zlokalizowanymi w Kaliszu
i powiecie ostrowskim. W ośrodkach tych najlepsza sytuacja dotyczy m.in. stopnia skolaryzacji,
liczby uczniów szkół ogólnokształcących, zdawalności matur w szkołach ponadgimnazjalnych
i zawodowych oraz udziału uczniów szkół podstawowych uczących się języka angielskiego
w ramach nauczania obowiązkowego.

17. Czy można wskazać branże/branżę, które/a w ostatnich latach wykazuje się ożywieniem na
rynku międzynarodowym?
Wskazanie branż charakteryzujących się dużym znaczeniem na rynku międzynarodowym możliwe jest
poprzez określenie form wejścia na rynki zagraniczne. Zalicza się do nich: eksport (handel zagraniczny
i jego odmiany), współpraca kontraktowa (partnerzy nie łączą swoich kapitałów) oraz bezpośrednie
inwestycje zagraniczne (BIZ, transfer kapitału w celu utworzenia w innym kraju podmiotu zależnego
i sprawowania nad nim kontroli). Dostępne dane statystyczne pozwalają na podanie wartości obrotu
towarami Polski z Unią Europejską i innymi krajami tylko za lata 2016 i 2017 dla Nomenklatury Scalonej
CN oraz dla Standardowej Klasyfikacji Handlu Międzynarodowego (SITC).
W latach 2016-2017 największy udział eksportu stanowiły firmy subregionu, których działalność
związana była z inteligentnymi specjalizacjami Wnętrza przyszłości (52,1 mln zł w 2016 r., 51,4 mln zł
w 2017 r.) oraz Przemysł jutra (43,4 mln zł w 2016 r., 46,1 mln zł w 2017 r.). Produkty eksportowane są
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H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, T. Pilewicz, D. Turek, J. Żukowska, P. Zarębski, M. Czernecki, D. Miąsek, M. Typa,
Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, raport przygotowany na zlecenie PAIiH w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, 2017 r.
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przede wszystkim do Niemiec i Wielkiej Brytanii (Tabele 15-16).
Tabela 15 Eksport i import firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji w 2016 r.
(w tys. zł)
Biosurowce i
żywność dla
2016 r.
świadomych
konsumentów
Eksport
19 221 419
Import
6 063 090

Wnętrza
przyszłości
52 094 355
12 817 899

Przemysł
jutra
43 367 001
14 270 863

Wyspecjalizowane
procesy logistyczne
569 022
112 650

Rozwój
oparty na
ICT

Nowoczesne
technologie
medyczne

281
197 934

765 912
584 125

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Tabela 16 Eksport i import firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji w 2017 r.

2017 r.
Eksport
Import

Biosurowce i
żywność dla
Wnętrza
Przemysł
świadomych
przyszłości
jutra
konsumentów
20 013 822 51 917 126 46 107 612
5 565 019 13 169 169 1 387 817

Wyspecjalizowane
procesy logistyczne
898 077
64 272

Rozwój
oparty na
ICT
53 408
223 250

Nowoczesne
technologie
medyczne
861 902
565 480

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

18. W jakich branżach gospodarki subregionu należy wzmocnić wsparcie zatrudnienia i dlaczego?
Respondenci zgłaszali przede wszystkim, iż należy wzmocnić wsparcie zatrudnienia w branżach
wpisujących się w inteligentne specjalizacje subregionu kaliskiego. Mowa tu o przemyśle spożywczym,
meblarskim, lotniczym, elektromaszynowym, kotlarskim i automatyce.
Rozwijają się również branże związane z zaawansowaną technologią, do których można zaliczyć m.in.
automatyzację i robotyzację (systemy zautomatyzowane oraz roboty, inteligentne systemy sterowania
procesami produkcyjnymi, personalizacja produktów), kosmonautykę (produkcja statków
kosmicznych, wytwarzanie produktów wykorzystywanych w sektorze kosmicznym).
Ważna będzie również branża energii odnawialnej i inne branże, które będą się wpisywać
w gospodarkę obiegu zamkniętego. Mowa tu o racjonalnym wykorzystaniu zasobów oraz ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów – zmniejszenie zużycia
surowców, powstawania odpadów, a tym samym zmniejszenie emisji i poziomów wykorzystania
energii.
Zatrudnienie także będzie trzeba wzmocnić w branżach związanych ze zdrowiem i zdrowym trybem
życia, co uwarunkowane jest starzejącym się społeczeństwem.
Wśród pozostałych branż wymagających wzmocnienia zatrudnienia wymieniano:
•
•
•

przemysł elektromaszynowy,
przemysł chemiczny (np. Polifarb Kalisz S.A.),
przemysł precyzyjny (np. SAP Renovation Sp. z o.o., Firma "PIANO-FIKS" Krzysztof Fiks).

19. Jakie są nowe obszary niszowe, które mogłyby wpłynąć na zmianę struktury zatrudnienia?
Wskazane przez respondentów badania (podczas warsztatów i TDI) obszary niszowe wpisują się
w inteligentną specjalizacje Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów. Są to: żywność
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ekologiczna i funkcjonalna, liofilizaty, superfooods, nowoczesne metody sprzedaży oraz produkcja
innowacyjnych maszyn spożywczych.
Możliwości rozwoju subregionu dopatruje się w robotyzacji i optymalizacji procesów, specjalnej
obróbce metali oraz systemach sterowania, wzmacniając pozycję inteligentnej specjalizacji – Przemysł
jutra. Specjalizacja, której znaczenie podkreślono, to kontrola optyczna mająca zastosowanie
w różnych branżach. Jej rozwój wymaga znacznych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe. Widzenie
maszynowe w kontroli jakości wymaga innowacyjnego podejścia i łączenia wiedzy wielu dziedzin
(optyka, elektronika, sztuczna inteligencja itd.).
Rozmówcy zaznaczyli, iż przyszłościowe są wszelkiego rodzaju spersonalizowane rozwiązania i design,
niezależnie od branży (stosowane w meblarstwie, jubilerstwie, przemyśle czasu wolnego, modzie,
reklamie i wielu innych), które stanowią szansę na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Dodatkowo
w meblarstwie wciąż rozwija się zagadnienie mebli modułowych oraz mebli specjalistycznych
dedykowanych konkretnym branżom.
Wśród pozostałych wskazano, iż nowym obszarem, który wyłania się w subregionie jest logistyka, czyli
wyspecjalizowane procesy logistyczne. Również zastosowanie systemów energii odnawialnej
w przemyśle, komunikacji i w produkcji rolnej. Odnośnie ostatniego zastosowania - Kalisz jest
miejscem, gdzie dużo upraw znajduje się pod osłonami i w tym obszarze można by poszukiwać
innowacji. Przykładowo wdrażane są tam rozwiązania innowacyjne, tzw. rury Walczaka.
Specjalizacje te w przyszłości mogą stać się istotnymi elementami gospodarki subregionu i wpłynąć
tym samym na zmiany w strukturze zatrudnienia oraz jej rozwoju czy uzyskiwania przewag
konkurencyjnych.
20. Jak kształtuje się potencjał subregionu w obszarach gospodarki zeroemisyjnej w kontekście
strategii „Czysta planeta dla wszystkich” przyjętej przez Komisję Europejską?
Jednym z kluczowych wyzwań jest transformacja gospodarki w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,
poprzez stymulowanie prośrodowiskowych rozwiązań zgodnie z przyjętą w Unii Europejskiej
długoterminową strategią „Czysta planeta dla wszystkich” do 2050 r. Subregion kaliski posiada
potencjał w zakresie dążenia do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych poprzez społecznie
sprawiedliwą transformację w opłacalny sposób.
Subregion ma bardzo dobre warunki do wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Szczególnie jest
to widoczne w powiatach kaliskim, ostrowskim, krotoszyńskim i pleszewskim, gdzie udział powierzchni
użytków rolnych jest największy (dane GUS). Rejony te są preferencyjne do rozwijania agroenergetyki,
w tym zwiększenia produkcji biomasy rolniczej i jej wykorzystania na cele energetyczne.
Pod względem uwarunkowań solarnych, subregion kaliski nie wyróżnia się znacznie na tle pozostałych
subregionów województwa. Średnia wartość usłonecznienia w Wielkopolsce w ciągu roku wynosi 1600
godzin (od 1 250 godzin w latach o największym zachmurzeniu do 2 000 godzin w latach słonecznych)15.
Średnia roczna wartość usłonecznienia dla miasta Kalisz (z pomiarów w latach 2009-2019) wynosi
1875 h16. Średnia wartość nasłonecznienia dla subregionu kaliskiego wynosi 1100 kWh/m2. Pomimo
ograniczonych możliwości pozyskiwania energii słonecznej (szczególnie okres jesienno-zimowy),
dostępne obecnie technologie umożliwią rozwój sektora OZE.

15
16

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2015, WROT, Poznań 2015.
https://www.weatheronline.pl/, dane klimatyczne dla miasta Kalisz; dostęp 14.10.2020 r.
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Subregion kaliski charakteryzują dobre możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych.
Przykładowe rozkłady średnich rocznych temperatur wód termalnych w zależności od głębokości
zalegania warstw wodonośnych wynoszą:
-

do 45οC - 1000 m p.p.t. - w rejonie Kalisz-Jarocin; na pozostałym obszarze 40˚C,
do 80οC - 2000 m p.p.t. - w rejonie Kalisza; na pozostałym obszarze około 70˚C – 75˚C,
do 110οC - 3000 m p.p.t. - w rejonie Kalisza, na pozostałym obszarze około 100˚C17.

Liczne plany lub wykonane działania dotyczące zagospodarowania energii geotermalnej związane były
dotychczas z centralną i wschodnią Wielkopolską. W subregionie kaliskim w tym zakresie powstawały
plany i prowadzone były rozmowy, m.in. w Ostrowie Wielkopolskim18. Wstępnie szacowano, iż miasto
to ma dobre warunki do prac geotermalnych (na gł. około 3 km ~120οC) i istnieje możliwość szerokiego
wykorzystania wód geotermalnych, włącznie z produkcją prądu i ogrzewania.
W 2018 r. władze Kalisza i spółka Energa Wytwarzanie podpisały list intencyjny o współpracy w celu
wykorzystania ciepła wód geotermalnych na terenie Kalisza. Planowane jest wykonanie odwiertu
poszukiwawczo-rozpoznawczego w Piwnicach.
Odnośnie potencjału energii wiatrowej, powiaty subregionu kaliskiego zaliczane są głównie do
obszarów dobrych możliwości wykorzystania tego źródła energii na podstawie wieloletnich pomiarów
prędkości wiatru IMiGW19. Na terenie subregionu średnie roczne częstości prędkości wiatru
w przedziale 4-9 m/s wynoszą od 45%-50% dla powiatu kępińskiego (najniższy potencjał) do 65% dla
powiatu kaliskiego. Subregion kaliski to odpowiednia lokalizacja pod budowę elektrowni wiatrowych.
21. Czy wykorzystuje się potencjał naturalny subregionu m.in. geotermię, energię odnawialną,
gospodarkę zeroemisyjną?
Aby zapewnić odpowiedni rozwój subregionu i zwiększyć jego atrakcyjność ważne są działania, które
skutkują poprawą stanu środowiska wykorzystując zarazem jego potencjał. Zrealizowane projekty
i trwające inicjatywy w subregionie kaliskim wiążą się z obniżeniem kosztów za energię elektryczną
i paliwa oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla
oraz ograniczeniem niskiej emisji.
Najwięcej środków pieniężnych na ochronę środowiska w tym energetykę przeznaczają jednostki
samorządu terytorialnego z powiatu jarocińskiego i kępińskiego (420-470 zł/1 mieszkańca, Rysunek 9).
W ramach działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wspiera się
przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Dofinansowanie w ramach działania
3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” przyznawano, m.in. na budowę,
rozbudowę oraz przebudowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, z wykorzystaniem: energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej i wodnej oraz biomasy
i biogazu.
Do lipca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył prawie 28 mln zł z WRPO 2014+
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Atlas Zasobów Geotermalnych Formacji Mezozoicznej na Niżu Polskim. Ministerstwo Środowiska / NFOŚ / Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Kraków. 2006.
18 Protokół nr X/2015 obrad X Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odbytej w dniu 29 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego, al. Powstańców Wielkopolskich 14.
19 Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim. Biuro Inżynieryjno-Konsultingowe Czesław
Przybyła na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2007.
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Rysunek 9 Wydatki JST na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych GUS.

gminom z subregionu kaliskiego na działania związane z budową instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii20. Większość gminy przeznaczyło otrzymane środki na rozwiązania
fotowoltaiczne oraz solarne.
Podmioty, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów z Poddziałania 3.3.1. „Wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł energii” z WRPO 2014-2020 (stan 20.02.2020 r.)21 przedstawiono
w Tabeli 17.
Planowane działania pozwolą zróżnicować źródła energii, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne
regionu, a jednocześnie pozwolą wykorzystać naturalne uwarunkowania i lokalny potencjał
subregionu.
Jeżeli chodzi o projekty wielkoskalowe, jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce powstała
w 2015 r. w Ostrzeszowie. Inwestycja w odnawialne źródła energii kosztowała ponad 17 mln zł i została
dofinansowana ze środków unijnych w ramach WRPO na lata 2007-2013 - Działania 3.7 Zwiększenie
wykorzystania odnawialnych zasobów energii22. Farma fotowoltaiczna ma łączną moc 2 MWp i zajmuje
powierzchnię ponad 3 ha. Składa się z ponad 8 tys. pojedynczych paneli23. Uzysk energii (1,7 -1,9 TWh)
przekłada się na redukcję około 1,9 ton (Mg) emisji CO2 rocznie. Projekt ma zwrócić się po około
8 latach działania.
Na terenie subregionu działa kilka firm oferujących kompleksowe usługi projektowania i wykonawstwa
instalacji związanych z energią cieplną i elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii.
Wyróżnia się kaliska firma Brewa (fotowoltaika), która współpracując z jednostkami B+R, instytucjami
otoczenia biznesu oraz z innymi firmami branży, korzysta z najnowszych technologii i opracowuje
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https://www.umww.pl/mobile/zielona-energie-poplynie-w-poludniowej-wielkopolsce
Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1869/2020Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2020 r - Lista projektów
ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie energii z
odnawialnych źródeł energii”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” WRPO na lata 20142020
22 http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/inwestycja/farma-fotowoltaiczna-ostrzeszow/
23 https://swiatoze.pl/farma-fotowoltaiczna-ostrzeszow/;
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rozwiązania, które pomagają uzyskać niezależność energetyczną.
Tabela 17 Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach WRPO 2014+

Wnioskodawca

Tytuł Projektu

Solarwat spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością

Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy 2 MW w Krotoszynie

BioPark Barycz spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością

Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,999
MWe w miejscowości Raczyce

Gmina Sośnie

Kwota
całkowita
(zł)

Maksymalna
kwota
dofinansowania
(zł)

7 995 000

3 981 250

17 249 815

7 735 070

Wzrost wykorzystania OZE na obszarze
Gminy Sośni

6 818 048

5 249 422

Miasto Kalisz

Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Miasta Kalisza

7 992 512

6 176 750

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Miasta i Gminy
Ostrzeszów

8 430 364

6 508 232

Miasto i Gmina Krotoszyn

Odnawialne źródła energii szansą poprawy
jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn

8 058 323,58

6 282 500

Gmina i Miasto Odolanów

Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Gminy i Miasta
Odolanów

5 543 782

4 284 250

Gmina i Miasto Nowe
Skalmierzyce

Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyc

7 827 714

6 042 601

Gmina Przygodzice

Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Gminy Przygodzice

7 655 420

5 914 957

Meble Laski Kaczorowski
Spółka Komandytowa
(Trzcinica)

Stworzenie zespołu energetycznego
zasilanego biomasą w firmie Meble Laski
Kaczorowski Spółka Komandytowa

971 700

474 000

Gmina Czajków

Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Gminy Czajków i Gminy
Kraszewic

6 722 030

5 181 236

85 264 709

57 830 268

SUMA
Źródło: Opracowanie własne.
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W subregionie zlokalizowane są ponadto biogazownie rolnicze, np. przy Cukrowni w Zbiersku (firmy
AWW Wawrzyniak Sp. j.) oraz w miejscowości Szklarka Myślniewska k. Ostrzeszowa (firmy PPHU
„Serafin” Sp. z o.o.).
W subregionie działają także farmy wiatrowe i instalacje wytwarzające energię pochodzącą z siły
wiatru. Jednym z przykładów jest farma wiatrowa Koźmin Pilot, która łącznie generuje energię o mocy
4,8 MW. Realizowana jest obecnie na tym terenie nowa inwestycja firmy WDP
Windmanager Polska Sp. z o.o. - Park Wiatrowy Jarocin-Koźmin z 17 turbinami o mocy 42,5 MW, która
zapewni rocznie energię ok. 80 tys. gospodarstwom domowym. Będzie to jedna z większych farm
wiatrowych w Wielkopolsce.
Z tworzeniem farm wiatrowych związany jest także rozwój infrastruktury subregionu (np. w celu
montażu i uruchomienia elektrowni wiatrowych Koźmin Pilot wybudowano ponad 7000 m² dróg
i placów oraz trasę kablową o długości 6 km)24.
Część projektów funkcjonujących w subregionie kaliskim można zidentyfikować poprzez
niekomercyjną inicjatywę - Repowermap.org, tj. interaktywną mapę mającą na celu promowanie OZE,
poprzez prezentowanie przykładów istniejących rozwiązań.
W czasie spotkań warsztatowych dla jednostek samorządu terytorialnego zwrócono również uwagę na
potrzebę rozbudowania sieci jednostek przetwarzających odpady. W powiecie jarocińskim planowany
jest rozwój w kierunku gospodarki odpadami – tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, gospodarki odpadami oraz rozbudowa wraz z modernizacją sortowni odpadów –
ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu25. Projekt „Rozbudowa ZZO Jarocin”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko, a jego celem głównym jest przyjmowanie i przetwarzanie strumienia
odpadów komunalnych wytwarzanych przez ok. 240 tys. mieszkańców z terenu 18 gmin.
W Wielkopolsce poszukuje się nowoczesnych rozwiązań umożliwiających otrzymywanie energii.
Szczególnie jest to widoczne w przypadku technologii wodorowej. By móc rozwijać się w kierunku
otrzymywania czystej wodorowej energii utworzono Wielkopolską Platformę Wodorową26. Jej
zadaniem jest budowanie świadomości lokalnej społeczności związanej z potrzebą inwestowania
w technologie przyszłości i tworzenia wokół nich nowoczesnej, zeroemisyjnej gospodarki. Członkami
platformy są także przedstawicie subregionu kaliskiego, np. przedstawiciel innowacyjnej firmy HHOPOWER, która zajmuje się rozwojem i sprzedażą instalacji wodorowych wspomagających pracę silnika
i obniżających zużycie paliwa. Firma dwukrotnie była laureatem konkursu i-Wielkopolska – Innowacyjni
dla Wielkopolski (instalacja wodorowa do silników spalinowych diesla). Na terenie subregionu na razie
brak jest planów tworzenia infrastruktury związanej z wykorzystaniem wodoru jako paliwa (planowane
stacje w Polsce są nieliczne, np. przy autostradach - węzeł A2 Poznań, w sąsiedztwie dużych miast).
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne subregionu możliwe byłoby utworzenie stacji na tym
obszarze ze względu na dogodną lokalizację. Problemem pozostaje brak autostrad i zmniejszenie przez
ten fakt znaczenia szklaku tranzytowego na terenie subregionu kaliskiego.
Odnośnie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie subregionu znajduje się już ich około
dziesięciu, jednak są to w większości obiekty komercyjne, należące do prywatnych pomiotów.
W Kaliszu planowane są ogólnodostępne stacje miejskie. W Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje już
bezpłatna ogólnodostępna stacja dla samochodów elektrycznych.
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https://www.wpd-polska.pl/projekty/polska/
http://zgo-jarocin.pl/index.php/rozbudowa-zzo/
26 http://iw.org.pl/rew_platforma/
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22. Czy identyfikuje się branże i zawody, które wymagają wsparcia EFS, aby następnie je wspierać
poprzez system kryteriów konkursowych? Jeśli tak to jakie?
Przede wszystkim wskazywane są przez przedsiębiorców zawody deficytowe, do których należą np.:
ślusarze, mechanicy maszyn i urządzeń, murarze, tynkarze, kierowcy samochodów ciężarowych. Od
dłuższego czasu nie chodzi już nawet o trudności w znalezieniu wykwalifikowanych specjalistów, ale
po prostu brakuje ich. Szczególnie dotyczy to branży meblarskiej, metalowej i budowlanej. Należałoby
promować te zawody poprzez różnego rodzaju kampanie.
Z czasem zapotrzebowanie na niektóre z tych zawodów zmniejszy się poprzez wdrożenie systemów
automatyzacji stanowisk pracy. Idąc dalej, pożądanymi pracownikami będą osoby specjalizujące się
w robotyzacji, automatyce, przetwarzaniu dużej ilości danych (analityka Big Data) lub ci, których
kwalifikacje wpisują się w Przemysł 4.0, Internet rzeczy (IoT). To również zawody związane z ochroną
środowiska, np. fotowoltaika, a także z rozwijającą się branżą lotniczą, np. obróbka mechaniczna,
mechanika, obronność, zarządzenie publiczne i logistyczne.
Respondenci (uczestnicy TDI i warsztatów) podkreślali, iż w ciągu najbliższych lat wzrośnie
zapotrzebowanie na: specjalistów z branży IT (kreowanie wirtualnej rzeczywistości, sztuczna
inteligencja), logistyków (np. transport, budownictwo), inżynierów elektrotechnologii (np. inżynieria
oprzyrządowania, telekomunikacyjna lub komputerowa), nano- i biotechnologów.
23. Jakie dziedziny nauki preferowane są na lokalnych uczelniach i czy zaspokajają lokalne
potrzeby?
Dziedziny nauki preferowane na lokalnych uczelniach, tj. Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu, Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim (oddział SAN
w Łodzi), jednostkach zamiejscowych: Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. Janusza
Chechlińskiego w Łodzi (Wydział Ekonomii w Kaliszu) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu), to:
•
•
•
•
•

medyczne i o zdrowiu,
rolnicze,
inżynieryjno-techniczne,
ścisłe i przyrodnicze,
społeczne.

Zakres dyscyplin w obrębie dziedzin nauk rolniczych (technologia żywności i żywienia) i inżynieryjnotechnicznych (inżynieria mechaniczna) zaspokaja potrzeby branży rolno-spożywczej. Dyscypliny
z dziedzin nauk inżynieryjno-technicznych (inżyniera mechaniczna, automatyka, elektronika
i elektrotechnika, inżynieria środowiska) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (informatyka)
odpowiadają potrzebom branży elektromaszynowej, metalowej, lotniczej, motoryzacyjnej
i automatyki. Kształcenie w ramach dyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzenie, logistyka) oraz
nauk społecznych (ekonomia i finanse) wzmacnia kadry we wszystkich wyróżniających się branżach
subregionu.
Lokalni przedsiębiorcy i IOB podkreślają konieczność prowadzenia rozmów z przedstawicielami uczelni
w zakresie rozwijania oferty edukacyjnej, adekwatnej do zapotrzebowania kadrowego w subregionie.
W wyniku prowadzenia takich debat między podmiotami gospodarczymi a Akademią Kaliską (dawna
PWSZ), powstał kierunek dedykowany rozwojowi kadry dla firm z branży spożywczej i przetwórstwa
żywności, tj. technologia żywności i żywienie człowieka. Akademia Kaliska w odpowiedzi na potrzeby
lokalnego rynku pracy prowadzi również projektowe studia dualne dla kierunku mechanika i budowa
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maszyn. Studenci mają możliwość odbycia praktyk w dużych firmach (np. Famot Pleszew Sp. z o. o.,
Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o.). Program studiów umożliwia równomierne rozłożenie praktyki i teorii
(8 tygodni teorii i 7 tygodni praktyki na semestr), co umożliwi absolwentom szybsze dostosowanie się
do potrzeb firm. Planowane jest poszerzenie oferty kierunków prowadzonych w ramach studiów
dualnych we współpracy z przedsiębiorcami z subregionu.
24. Czy są dziedziny nauki, które wymagają wsparcia?
Na podstawie przeprowadzonych spotkań warsztatowych i pogłębionych wywiadów
z przedsiębiorcami, samorządami, sektorem nauki, klastrami oraz instytucjami otoczenia biznesu
wskazywano na konieczność wzmocnienia wiedzy praktycznej studentów, szczególnie w dziedzinie
nauk inżynieryjno-technicznych. Przedsiębiorcy oceniają przygotowanie absolwentów uczelni jako
niewystarczające. Na uczelniach wciąż brakuje dobrze rozwiniętych metod nauczania wiedzy
teoretycznej przełożonej na zastosowania praktyczne. Konieczna jest współpraca
z przedsiębiorstwami w zakresie praktyk zawodowych.
Kierunki na uczelniach nie powinny być sztucznie „podtrzymywane” i wspierane. Jeżeli prowadzone
analizy i monitoring (zarówno losów absolwentów, rynku pracy w połączeniu z analizami urzędów
pracy i ministerialnymi oraz własnymi badaniami uczelni) wykazują brak zapotrzebowania na
absolwentów danej specjalizacji na rynku pracy nie należy ich kontynuować. Rozwijane powinny być
kierunki, które łączą atrakcyjność pod względem oferty przedmiotów i specjalności oraz przydatności
i możliwości zatrudnienia na rynku pracy po jego ukończeniu. Uczelnie muszą wypracować długofalową
politykę edukacyjną.
25. Jakie kierunki interwencji należy wzmacniać w przyszłości, w kontekście zmieniających się
warunków funkcjonowania rynku pracy (w tym procesów demograficznych, uwarunkowań
wynikających z sytuacji kryzysowych w gospodarce itp.)
a) rodzaj przedsiębiorstw, jeśli tak, to który/e?
b) sekcje, dział gospodarki według PKD 2007, jeśli tak, to który/e?
c) rozwiązanie innowacyjne, jeśli tak, to które?
Nie jest możliwe idealne dopasowanie popytu i podaży do pracowników. Jednak biorąc pod uwagę
deklaracje pracodawców subregionu kaliskiego na rynku pracy brakuje ewidentnie wykwalifikowanych
pracowników umysłowych (specjalistów) i fizycznych (robotników, operatorów i monterów). Sytuacja
ta dotyczy przede wszystkim mikro- i małych przedsiębiorców branż takich, jak: meblarstwo
i ślusarstwo. Są to zawody deficytowe wykonywane przez absolwentów szkół średnich i wyższych.
Należy tu zaliczyć takie PKD, jak: C.16, C.25, C.28, C.29, C.31, C.33, H.49, F.41-43, Q.86, które ściśle
związane są z subregionem. Mamy tu do czynienia przede wszystkim z różnymi odłamami
przetwórstwa przemysłowego, transportu, budownictwa i innych usług.
Należałoby wprowadzić inicjatywy zachęcające do wykonywania tych zawodów. Powinny zostać
podjęte działania z zakresu wsparcia przysposobienia zawodowego uczniów w szkołach podstawowych
(klasy 7 i 8) oraz rozwoju zainteresowań uczniów szkół zawodowych i techników. W ramach pierwszego
z nich realizowane powinny być działania takie, jak: zapewnienie wykwalifikowanej kadry do
prowadzenia zajęć z zakresu przygotowania do zawodu w dwóch ostatnich klasach szkoły
podstawowej, dofinansowanie wycieczek uczniów do zakładów pracy i przedsiębiorstw oraz wsparcie
realizacji projektów sprzyjających poznaniu przez uczniów oferty zawodowej na rynku lokalnym i nie
tylko. Zainteresowania techniczne uczniów powinny natomiast być rozwijane poprzez wsparcie
przedsięwzięć podejmowanych przez szkoły podstawowe w ramach zapewnienia uczniom warunków
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rozwoju zainteresowań zawodowych i technicznych tj. wyposażenie pracowni technicznych
i umożliwienie bezpośrednich kontaktów z pracownikami w określonych zakładach pracy. Innym
obszarem działania będzie współdziałanie z samorządem powiatowym w zakresie umożliwienia
uzdolnionym technicznie absolwentom szkół podstawowych kontynuowania nauki w szkołach
średnich, odpowiadających profilem zawodowym ich zainteresowaniom i zdolnościom.
Z drugiej strony coraz więcej pracowników będą potrzebować przedsiębiorstwa, których działalność
jest pośrednio lub bezpośrednio związana z Przemysłem 4.0, tj. w zakresie automatyzacji, robotyzacji,
przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Wskazanie PKD dla tych branż powinno nawiązywać
do zidentyfikowanych najważniejszych inteligentnych specjalizacji. Przykładowo energia odnawialna
(OZE) może być połączona z technologiami z zakresu mechatroniki, nanotechnologii, biotechnologii,
lub technologii komunikacyjnych i informatycznych (ITC), np. zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do
pozyskiwania energii słonecznej przy zastosowaniu rozwiązań w zakresie nanotechnologii będzie to
PKD 35.1 - w tym 35.11. W celu monitorowania parametrów jakościowych paliwa w czasie
rzeczywistym przy zastosowaniu mechatroniki należałoby wziąć pod uwagę PKD 24.46, 35.11, 35.13,
35.21 i 35.22. Połączenie technologii OZE i ICT umożliwia m.in. tworzenie systemów zarządzania
energią, gromadzących i analizujących dane o produkcji energii w instalacjach OZE, w ramach realizacji
konkretnych inwestycji.
Doprecyzowanie PKD do specjalizacji wpisujących się Przemysł 4.0 wymaga dalszych konsultacji
z przemysłem.
Respondenci wskazywali również na zapotrzebowanie w branżach związanych z logistyką,
biotechnologią i przemysłem czasu wolnego.
W wyniku obecnych uwarunkowań wynikających z sytuacji kryzysowej w gospodarce (COVID-19) rynek
pracy należy dostosować do nowej sytuacji. Wymienia się przede wszystkim wprowadzenie modelu
hybrydowego łączącego home office z okresową pracą w biurze. Biura mogą być miejscem spotkań,
interakcji z ludźmi. Generalnie firmy przygotowują się do tego, że nie nastąpi pełny powrót do biura
wszystkich pracowników. Tej zmianie modelu pracy sprzyja ograniczenie kosztów, w tym kosztów
wynajmu biur.
Respondenci wypowiadali się, iż nastąpi rozwój kompetencji cyfrowych, które będą coraz częściej
niezbędne pracownikom w urzędach, przychodniach i szpitalach, w sklepach, a także w fabrykach
i centrach logistycznych, gdzie obok ludzi coraz częściej pracują roboty.
Będą pojawiać się nowe zawody np. ekspert ds. e-commerce, digital manager, specjalista business
intellligence oraz UX designer również są w czołówce. Big Data specialist, deweloper aplikacji,
specjalista ds. infrastruktury, inżynier automatyk oraz analityk biznesowy.
Dużą rolę w tym zakresie odegrają uczelnie wyższe i proponowane przez nich kierunki kształcenia,
które powinny być szybko dostosowane do rynku pracy.
26. Jakie są dobre praktyki stosowane przez podmioty publiczne mające wpływ na niwelowanie
negatywnych zjawisk gospodarczych charakteryzujących subregion kaliski?
Wyzwaniem, przed jakim stoi subregion kaliski, jest rozwój branży lotniczej, drugiej co do wielkości po
woj. podkarpackim. Przykładem dobrej praktyki jest region Andaluzji. Rozwój przemysłu lotniczego
nastąpił w czasie kryzysu przemysłu stoczniowego. Firmy przemysłu metalowego poszukiwały nowych
szans rynkowych i rozpoczęły dialog z rządem regionalnym, dzięki czemu otrzymały wsparcie na
rozwój.
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Ustanowiono Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla regionu Andaluzji, m.in. transport i logistyka
oraz zaawansowane systemy transportowe i zaawansowana produkcja, które pozwoliły na rozkwit
„andaluzyjskiej doliny lotniczej”. Wsparcie rządu, współpraca międzynarodowa, nawiązanie kontaktów
z koncernami międzynarodowymi przyczyniły się do tego, iż Andaluzja, obok Tuluzy (Francja)
i Hamburga (Niemcy), stanowi trzecie miejsce w Europie i jedyne w Hiszpanii, gdzie kończy się
produkcja i montaż ciężkiego samolotu transportowego Airbusa (A-400M). Dzięki obrotom z tego
tytułu Andaluzja uznawana jest za trzeci europejski hub lotniczy.
Obroty andaluzyjskiego sektora lotniczego osiągnęły 2,53 mld euro w 2018 r. i przekroczyły 2 mld euro
szósty rok z rzędu.
Andaluzja była pierwszym regionem eksportującym w Hiszpanii specjalizującym się w przemyśle
lotniczym. W ramach utworzonego klastra współpracuje ze sobą 130 firm, które generują bezpośrednio
15,9 tys. miejsc pracy (2018 r.).
Rząd andaluzyjski określa sektor jako „strategiczny” i wspiera jego projekty oraz inwestycje, w tym:
CATEC - Centrum Zaawansowanych Technologii Lotniczych, Aerópolis - Park Technologii Lotniczych
w Andaluzji, Tecnobahía, Park Technologiczny, Wioska Dostawców Aeronautyki, Symulator Lotu
Airbusa i Ośrodek szkoleniowy dla pilotów i załogi, projekt Seilaf - szkolenie gaszenia pożarów lasów,
Centrum Lotów Doświadczalnych ATLAS UAV, itp.
27. Jakie są formy wsparcia udzielane przez JST dla lokalnych środowisk gospodarczych?
Formy wsparcia udzielane przez JST dla lokalnych środowisk gospodarczych są różne i dotyczą m.in.
zwolnień z podatków, pomocy finansowej przy otwieraniu działalności gospodarczej, nagród,
wyróżnień, pakietów antykryzysowych, współpracy międzynarodowej, promocji organizacji podczas
targów i wystaw. Poniżej przedstawiono niektóre z nich. Ponadto, w trakcie prowadzanych badań
(warsztaty „Samorząd” oraz wywiady TDI) respondenci nie potrafili wskazać możliwych form pomocy
udzielanych organizacjom za wyjątkiem wsparcia antykryzysowego.
1. Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości dla firm, jest średnio 10 razy większy niż dla osób fizycznych i stanowi duży
koszt w wydatkach firm, które dysponują własnym obiektem. Drugim stałym i wysokim kosztem są
rachunki za energię elektryczną.
Z początkiem roku pojawiła się możliwość zmniejszenia podatku od nieruchomości oraz kosztów
rachunku za energię elektryczną dla firm z m. Kalisz.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym została podłączona fotowoltaika.
Warunki uzyskania zwolnienia:
•
•
•
•
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poniesienie nakładów w wysokości co najmniej 10 tys. złotych brutto,
wpisanie inwestycji do “Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”,
brak zaległości wobec budżetu Miasta Kalisza,
budowa i podłączenie instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego oraz zgłoszenie do
Urzędu musi zostać wykonane w terminie do 31 grudnia 2020 r.

2. Pakiet wsparcia antykryzysowego
Pakiet wsparcia antykryzysowego uchwalony przykładowo przez Miasto i Gminę Pleszew zakłada m.in.
zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie
mogli prowadzić swojej działalności. Jest też ulga dla tych, którym dochody spadły o ponad 50%, a także
zwolnienie z czynszu w budynkach będących w zarządzaniu samorządu. Ulgi i zwolnienia dotyczyły
trzech miesięcy: kwietnia, maja i czerwca 2020 r. Warunkiem było tzw. czyste konto, czyli uregulowane
wszystkie podatki i opłaty z pierwszym kwartałem 2020 r. włącznie.
Podmioty gospodarcze, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii
COVID-19 bez względu na obroty mogły liczyć na wsparcie, tj.:
•
•
•

Prowadzący działalność gospodarczą jest właścicielem nieruchomości – zwolnienie z podatku
od nieruchomości;
Prowadzący działalność gospodarczą tylko wynajmuje nieruchomość – umorzenie podatku od
nieruchomości dla właściciela w przypadku obniżenia czynszu dla przedsiębiorcy o co najmniej
dwukrotność opłaty podatku od nieruchomości;
Opłata za dzierżawę nieruchomości będących własnością gminy/miasta – całkowite zwolnienie
z opłaty.

3. Dofinansowanie OZE
Z dofinansowania do fotowoltaiki w programie "Mój prąd" mogą skorzystać podmioty gospodarcze
w Ostrowie Wielkopolskim. Bezzwrotne dofinansowanie na fotowoltaikę wynosi do 5 tys. zł. dla
instalacji o mocy od 2 do 10 kWp.
4. Nagrody, wyróżnienia
W Kaliszu zaproponowano nagrody gospodarcze dla najlepszych przedsiębiorców w celu zachęcenia
ich do dalszego rozwoju. Nagrody przyznawane są w takich kategoriach, jak: Przedsiębiorca Roku,
Kreatywność i Innowacyjność, Młode Firmy czy Przedsiębiorca Zaangażowany Społecznie.

28. Czy JST podjęły inicjatywy mające na celu powstawanie klastrów na terenie subregionu
kaliskiego?
W subregionie kaliskim jest siedem klastrów, w tym trzy nieaktywne. Jest ich tutaj najwięcej w woj.
wielkopolskim zaraz po m. Poznań (20 klastrów, w tym 4 aktywne). Uruchomienie inicjatywy klastrowej
było przede wszystkim podejściem oddolnym np. klaster kolejowy z inicjatywy członków Oddziału SITK
RP w Ostrowie Wielkopolskim.
JST angażowały się przede wszystkim w utworzenie klastra lotniczego, który jest zdominowany przez
międzynarodowe korporacje produkujące części do samolotów cywilnych i wojskowych, m.in: koła
zębate, przekładnie, wały główne silnika, przewody rurowe, aparaty kierujące. Są to np. Pratt &
Whitney Kalisz Sp. z o. o., WSK "PZL-Kalisz" SA, Meyer Tool Poland Sp. z o.o., MB Aerospace
Technologies (Poland) Sp. z o.o., TEKNEQUIP Sp. z o.o., HS Kalisz Sp. z o.o.
Obecnie podejmowane są inicjatywy przez JST utworzenia klastra biotechnologii. Prowadzone są
rozmowy z potencjalnie zainteresowanymi firmami, które miałyby go współtworzyć.
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29. Czy strategiczne dokumenty lokalne (np. Strategie rozwoju, plany rozwoju, lokalne i gminne
programy rewitalizacji) obowiązujące obecnie w JST uwzględniają wspieranie i rozwój
inteligentnych specjalizacji w subregionie kaliskim?
Analiza dokumentów strategicznych subregionu kaliskiego wykazała, iż tylko w nielicznych z nich jest
mowa o inteligentnych specjalizacjach.
Wychodząc od dokumentów strategicznych obejmujących swym zasięgiem zespół gmin i powiatów
powiązanych funkcjonalnie z dużymi miastami przeanalizowano Strategię Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (Strategia ZIT AKO). Wskazano w niej, iż
przemysł lotniczy, automatyka i branża spożywcza są istotne z punktu widzenia rozwoju inteligentnego
gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.
W strategiach powiatów subregionu tylko w powiecie kępińskim podkreśla się znaczenie branży rolnej
i spożywczej jako ważnej z punktu widzenia gospodarczego regionu. Najszerzej opisano
branże wiodące w powiecie pleszewskim. Należą do nich: handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo.
W dokumentach strategicznych miast i gmin również inteligentne specjalizacje nie są wskazywane lub
jest mowa o ich opracowaniu. Przykładowo w strategii Miasta Krotoszyn wskazano, iż należy dokonać
odpowiedniej identyfikacji i świadomie wspierać branże stanowiące specjalizację gminy oraz firm
innowacyjnych i kreatywnych, które generują miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej.
Proponowane działania szczegółowe zostaną doprecyzowane po przeprowadzeniu pogłębionej analizy
lokalnej gospodarki w oparciu o analizę: danych statystycznych dostępnych na poziomie gminy,
warunków kształcenia w mieście i gminie oraz oceny kompetencji jej mieszkańców.
W strategii Ostrowa Wielkopolskiego podkreśla się, iż należałoby dokonać przeglądu i oceny potencjału
sektora szeroko rozumianych produktów i usług informatycznych. Powinno to pomóc w wypracowaniu
specjalistycznych usług i produktów wysokiej jakości, aby budować relacje partnerskie z Metropolią
Poznańską. Wskazano, iż największy potencjał mają branże automatyki przemysłowej
i wyspecjalizowanych usług.
Należy stwierdzić, że dokumenty te w niewystarczający sposób nawiązują do inteligentnych
specjalizacji. Problem ten wynika przede wszystkim z okresu, kiedy były opracowywane (większość
w 2013 r.). Co prawda w strategiach uwzględniane są zapisy Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 lub również Strategii innowacyjności woj. wielkopolskiego, ale nie nawiązuje się do
specjalizacji własnego terytorium.
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7. WNIOSKI CZĄSTKOWE
7.1. Desk research i warsztaty online
W toku przeprowadzonej analizy statystycznej subregionu kaliskiego wyłoniono wiodące inteligentne
specjalizacje: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), transport (sekcja H), energetyka
z uwzględnieniem OZE (sekcja D), budownictwo (sekcja F) i przemysł czasu wolnego (sekcja I, R).
Charakteryzują się one właściwym dopasowaniem do potencjału subregionu oraz wykazują obiecujące
wyniki gospodarcze mierzone m.in. wartością dodaną brutto, liczbą zatrudnionych i liczbą
przedsiębiorstw. Analiza lokalizacji (LQ) również potwierdziła ich znaczenie w subregionie.
Teoretycznie cechuje je wyższy poziom koncentracji, zgodnie z którym można wnioskować o tym, że
powstała subregionalna nadwyżka określonych produktów i usług wytwarzanych w danych branżach.
Nadwyżka ta przewyższa występujący popyt subregionu kaliskiego. Produkty i usługi muszą zostać
sprzedane poza granice analizowanego obszaru. Skutkiem takich działań będzie napływ potencjalnych
środków pieniężnych do określonej sekcji. Świadczy to o wysokiej koncentracji obszaru.
Zidentyfikowane inteligentne specjalizacje subregionalne wpisują się w większości w przyjęty zestaw 6
regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj. w: Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów,
Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na ICT
i Nowoczesne technologie medyczne. Nie ma potrzeby ich zmieniać. Potwierdzeniem tego są przede
wszystkim konsultacje z respondentami warsztatów online. Natomiast wymagają one aktualizacji
o nowe specjalizacje oraz dopisania nowych PKD wcześniej nie uwzględnionych IS. W tym przypadku
wymieniano: technologie wodorowe, kosmonautykę, gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ),
przemysł 4.0, przemysł precyzyjny i czasu wolnego.
W trakcie warsztatów online przeanalizowano także współpracę na linii biznes – nauka. Jest ona
najintensywniejsza w ramach IS Przemysł jutra. Wśród pozostałych zidentyfikowanych są to
Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów i Wnętrza przyszłości. W przypadku specjalizacji
Przemysł jutra można wymienić kilka branż prowadzących prace z jednostkami B+R, np.: produkcja
kotłów w okolicach Pleszewa, branża automatyki i robotyki przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Respondenci warsztatów - przedsiębiorcy wskazują na niezadawalający poziom współpracy
z jednostkami naukowo-badawczymi, przejawiający się m.in. brakiem szeroko przyjętych rozwiązań
systemowych na poziomie uczelni. Dla firm bardzo ważny jest czas opracowania i wdrożenia
produktu/technologii.
Wskazywano także na słabe powiązanie szkolnictwa (w tym wyższego) ze sferą gospodarczą oraz niski
udział kształcenia zawodowego w systemie edukacyjnym subregionu. Przekłada to się na fakt, że
niewiele MŚP wprowadza wewnętrzne innowacje lub współpracuje z innymi przedsiębiorstwami,
a także rozwija współpracę międzynarodową. Na szczególną uwagę zasługuje niewystarczająca
współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami.
Wymieniono także szereg barier, które przedsiębiorstwa napotykają przy wprowadzaniu innowacji.
Najczęściej wskazywane są bariery finansowe, tj.: wysokie koszty technologii i prac B+R, brak
wystarczających środków własnych, trudności w uzyskaniu zewnętrznego finansowania (np. kredyt).
Z drugiej jednak strony źle ukierunkowane jest wsparcie publiczne. Niejednokrotnie również
czynnikiem powstrzymującym przed wdrożeniem innowacyjnych pomysłów są uwarunkowania
prawno-administracyjne.
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Pomocne są dofinansowywania ze środków unijnych we wcześniejszym oraz obecnym okresie
programowania. Firmy mogły się ubiegać o wsparcie w programach ogólnokrajowych (POIG 20072013, POIR 2014-2020) oraz regionalnych (WRPO 2007-2013, WRPO 2014-2020) w zakresie
innowacyjności produktowej, technologicznej, organizacyjnej na skalę krajową i międzynarodową.
Podczas spotkań warsztatowych podkreślono, że powinny się rozwijać kierunki kształcenia związane
z dominującymi obecnie sektorami subregionu (rolno-spożywczy, przetwórstwo przemysłowe,
handel), na które nadal będzie duże zapotrzebowanie. Przykładowo w branży rolno-spożywczej są to
technologie żywności i żywienia człowieka, inżyniera i logistyka rolno-spożywcza. W przetwórstwie
przemysłowym coraz większe znaczenie ma automatyzacja procesów i wysokie standardy jakości
z wykorzystaniem różnych metod kontroli oraz stosowanie zaawansowanych materiałów. Pozwala to
wyróżnić perspektywiczne kierunki kształcenia tj.: programowanie i budowa maszyn numerycznych,
automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, sztuczna inteligencja, informatyka, inżyniera
materiałowa. W ostatnich latach wzrasta także zapotrzebowanie na pracowników sektora
budownictwa i logistyki w transporcie. Tu z kolei wskazano inteligentne systemy w budownictwie
(smart city), efektywność energetyczną i wzornictwo przemysłowe. Natomiast w zakresie transportu
kierunki kształcenia powinny zawierać przedmioty dotyczące e-mobility oraz technologii geofencingu.
Rozwijać się będą również kierunki związane z wykorzystaniem rozwiązań IT (e-marketing
i e-commerce, analityka internetowa, tworzenie gier i grafiki interaktywnej, inżynieria multimediów
oraz programowania).
Odnośnie kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, branżowych, policealnych i technikach
przedsiębiorcy sygnalizowali problemy związane z brakiem wykwalifikowanych pracowników.
W subregionie brakuje specjalistów w branżach: produkcyjnej - spawaczy (operatorów obrabiarek
skrawających), mechaników maszyn i urządzeń, ślusarzy; budowlanej - murarzy, tynkarzy; branży
transportowej – kierowców samochodów ciężarowych; gastronomicznej – kucharzy. Wyniki te
bezpośrednio wskazują jakie kierunki kształcenia należy przyjąć w najbliższej perspektywie w celu
zaspokojenia potrzeb subregionu.
We wszystkich powiatach subregionu duży deficyt dotyczy przede wszystkim pracowników
zawodowych.
Zawodami nadwyżkowymi subregionu są: ekonomiści, specjaliści administracji publicznej, technicy
mechanicy, filozofowie, historycy, politolodzy, kulturoznawcy, monterzy maszyn i urządzeń, socjolodzy
i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, pedagodzy oraz nauczyciele.
7.2. Badanie TDI
Weryfikacja wstępnej identyfikacji specjalizacji subregionu kaliskiego została przeprowadzona
z wykorzystaniem telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI). Badanie jakościowe pozwoliło
pozyskać informacje na temat powiązań branżowych, wyzwań i potrzeb dla obszarów specjalizacji
subregionu kaliskiego w wyniku przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstw
działających w obszarze wstępnie zidentyfikowanych specjalizacji, innowacyjnych podmiotów
gospodarczych, sektora nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów.
Do najważniejszych wniosków zaliczyć należy:
A. Najważniejsze branże subregionu
Ważnymi tradycyjnymi przemysłami są przemysł rolno-spożywczy, meblarski i ślusarstwo
(przetwórstwo przemysłowe). Są to branże głęboko zakorzenione w subregionie. Rozwija się także
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budownictwo (w tym powiązane z nim usługi dodatkowe) oraz firmy z branży motoryzacyjnej
świadczące usługi na zasadzie outsourcingu.
Za najważniejsze sektory przemysłu, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne
i technologiczne, uznano: lotniczy, automatyki i robotyki przemysłowej, motoryzacyjny
i obróbki metali. W każdej z tych branż działają przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania:
Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., ZAP-Robotyka Sp. z o.o., MiBM Sp. z o.o. Sp. k, Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Zbigniew Burdziąg, Piotr Siwak Usługi Ślusarskie - Cut Steel mgr inż. Piotr Siwak.
Firmy te wyróżniają: zaawansowane technologie, parki maszynowe, infrastruktura z najwyższej
„światowej półki”, nowoczesność organizacji, procesy specjalne. Część z nich pełni rolę oddziałów/filii
koncernów międzynarodowych. Firmy te są częścią globalnych marek i stanowią światową czołówkę
branży.
B. Konkurencyjność przedsiębiorstw subregionu
Na tle konkurencji europejskiej firmy subregionu wyróżniają się elastycznym podejściem do potrzeb
klienta, wysoką jakością usług, szeroką ofertą, konkurencyjnymi kosztami wytwarzania, dobrze
wyspecjalizowaną kadrą średniego i wysokiego szczebla. Przedsiębiorstwa doceniane są na arenie
międzynarodowej, o czym świadczą nagrody w zakresie innowacyjnych rozwiązań, np. Technology
Innovator Award, Precision Sheet Metal Technology Fair Award.
Przewagi konkurencyjne firm subregionu są związane przede wszystkim z wieloletnim doświadczeniem
na rynku, ugruntowaną tradycją i rozpoznawalną marką. To również umiejętność łączenia
zakorzenionej w tradycji przedsiębiorczości z racjonalnym wykorzystaniem potencjału gospodarczego
i wdrażaniem innowacyjnych technologii. Właściciele kaliskich przedsiębiorstw posiadają często
kierunkowe wykształcenie i umiejętnie wykorzystują łączenie potencjału pracowników
doświadczonych i młodszego pokolenia o „świeżym” spojrzeniu. Ponadto subregion wyróżnia się
aktywnością na rynkach krajowych i zagranicznych.
Ważnym wydaje się stworzenie spójnej wizji przyszłości między podmiotami gospodarczymi
i samorządami.
C. Potencjał innowacyjności przedsiębiorstw subregionu
Potencjał innowacyjności związany jest z poszczególnymi branżami:
•

•
•

Branża spożywcza - działają firmy inwestujące w nowoczesne technologie produkcyjne oraz
innowacyjne produkty (żywność funkcjonalna, superfoods, produkty bezglutenowe, liofilizaty).
Możliwości rozwojowe widoczne są także w obszarze sposobów dystrybucji i sprzedaży
produktów spożywczych (branża e-commerce – handel elektroniczny), oraz produkcji
innowacyjnych opakowań dla żywności.
Przemysł kotlarski w rejonie Pleszewa, szczególnie w kontekście konieczności wymiany kotłów
3 i 4 klasy do 2027 r.
Automatyka, mechatronika i robotyka – działa wiele firm na obszarze Parku Przemysłowego
ZAP w Ostrowie Wielkopolskim. Wiele z nich współpracuje ze sobą w ramach Ostrowskiego
Klastra Automatyki. Przemysł ten ma wieloletnie tradycje ściśle związane z ponad 50-letnią
działalnością Zakładów Automatyki Przemysłowej ZAP SA. W czasie badania wskazywano, iż
firmy subregionu zaczynają dostrzegać potencjał robotyzacji i automatyzacji. Wiele firm
deklaruje częściowe lub całkowite zautomatyzowanie produkcji. Wynika to przede wszystkim
z wymogów rynkowych. Niezwykle ważne są także procesy sterowania i automatyzacja
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•

•
•

•

w branży motoryzacyjnej, gdzie wykonane produkty muszą spełniać najwyższe standardy
jakości.
Branża ICT - rozwijają się różnego rodzaju aplikacje, w tym mobilne, które podnoszą jakość
życia, inteligentne zabezpieczenia, systemy zarządzania i sterowania oraz systemy
inteligentnego obiektu, zarówno wdrażanych w jednostkach instytucjonalnych, jak
i gospodarstwach domowych.
Branża meblarska - w szczególności w zakresie spersonalizowanych rozwiązań dopasowanych
do potrzeb klienta, nowoczesnego designu i wzornictwa.
Branża lotnicza - firmy subregionu stanowią światową czołówkę pod względem innowacyjności
(m.in. zaawansowane procesy specjalne obróbki metali, automatyzacja produkcji, kontrola
optyczna).
Budownictwo - specjalistyczne usługi z zakresu wzornictwa przemysłowego, inteligentnych
rozwiązań.

Ponadto podkreślano, iż w Kaliszu, w ostatnich latach, mocno rozwijają się centra logistyczne (firmy
Dpd Polska Sp. z o.o., Raben Logistics Polska Sp. z o.o., PST OST SPED Sp. z o.o.), które mogą poszerzać
swoją działalność poprzez inwestycje w nowoczesne środki techniczne, jak i rozwój metod organizacji.
W czasie wywiadów wymieniono wiele czynników wpływających na rozwój innowacyjności w firmach.
Najistotniejsze i najczęściej wymieniane spośród uwarunkowań wewnętrznych były: struktura
i kwalifikacje pracowników (brak odpowiednich kwalifikacji znacząco utrudnia wdrożenia), proces
zaangażowania pracowników w kreacje innowacji, rozbudowana infrastruktura firmy, zasoby
finansowe, systemy szkoleń.
Wśród czynników zewnętrznych wyróżniono: wpływ polityki (w tym polityka proinnowacyjna, jak
i prawo podatkowe - ulgi, zwolnienia z podatku dochodowego dla firm, duża ilość aktów prawnych i ich
zmienność), dostępność zewnętrznych źródeł finansowych (środki pomocowe), przepływ myśli
naukowej - ze sfery naukowej do przedsiębiorstw. Ważna jest także kwestia edukacji dla
innowacyjności, która jako całość powinna popularyzować nauki ścisłe, kreatywność, pracę grupową.
Niezbędne jest kształcenie postaw przedsiębiorczych na wszystkich etapach nauczania. Podkreślono,
iż potencjał trzeba odnaleźć w umiejętności zbudowania pomostu pomiędzy biznesem a ośrodkami
naukowymi.
Aktualnie przedsiębiorcy skupieni są na bieżących wydatkach i przetrwaniu firmy. Wielu podmiotom
trudno jest przeznaczyć środki własne na innowacje. Ponadto zwracano uwagę na wysoki stopień
zbiurokratyzowania i skomplikowania sposobów wnioskowania o środki pieniężne. Często już na
starcie, szczególnie małe przedsiębiorstwa, rezygnują z danego projektu. Zwrócono również uwagę na
niepokojące postawy niektórych przedsiębiorców odnośnie innowacji. Część innowacyjnych projektów
tworzonych jest na poczet otrzymania środków dotacyjnych - nie są one skorelowane z rynkiem
i klientem. Również nastawienie na szybki zysk oraz obawy i nieufność przedsiębiorców uniemożliwiają
poszukiwanie nowych rozwiązań i współpracę z innymi podmiotami.
W celu niwelowania niekorzystnych uwarunkowań i wzmacniania tych pozytywnych w zakresie
rozwiązań innowacyjnych rozmówcy wskazywali na konieczność przeprowadzenia dogłębnej analizy
możliwości subregionu jako punkt wyjścia działań. Istotna jest analiza trendów i tendencji
zachodzących na rynkach międzynarodowych. Polityka proinnowacyjna subregionu musi być stale
monitorowana, dzięki czemu możliwe byłoby wskazywanie efektów i sukcesów firm wdrażających
innowacje. Należy dopasowywać programy do obszarów działalności firm oraz ich potencjału – w
tworzeniu danych programów dofinansowań powinni uczestniczyć eksperci branżowi. Należy
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upraszczać procedury wnioskowania oraz tworzyć jednostki doradcze w tym zakresie. Warunkami
powodzenia innowacji jest dokładna ocena skali ryzyka, wykonalności i potencjalnego zysku. Należy
zatem przeprowadzać szczegółową analizę rynku i kompetencji kadry. Niezbędne jest ponoszenie
ryzyka, czego wiele firm obawia się w obecnej niestabilnej sytuacji rynkowej.
D. Potencjał badawczo-rozwojowy subregionu
Potencjał B+R subregionu został oceniony jako umiarkowany. Wśród jednostek naukowo-badawczych
i rozwojowych można wyróżnić jedynie uczelnie wraz ze skupionymi wokół nich jednostkami
ogólnouczelnianymi oraz zależne centra rozwojowe dedykowane poszczególnym podmiotom.
W większości przypadków firmy polegają na własnym potencjale – zasobach kadrowych,
infrastrukturalnych, technologicznych (głównie firmy duże i średnie). Nieliczne przedsiębiorstwa
podejmują współpracę z jednostkami B+R - zazwyczaj skupionymi w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie,
rzadziej z Akademią Kaliską. Niekiedy współpraca ta nastąpiła tylko ze względu na wymagania
konkursowe.
Jako przyczyny niewielkiego potencjału i braku współpracy z jednostkami B+R wskazano, m.in.: brak
analizy potrzeb przedsiębiorstw, niewystarczający przepływ informacji na linii biznes - nauka, brak
katalogu - oferty badawczej jednostek B+R, różnice w postrzeganiu innowacji przez naukowców
i przedsiębiorców, zróżnicowane cele (biznes rozważa innowacje poprzez aspekt przychodów, sektor
nauki – rozwój wiedzy), mocno sformalizowana współpraca (wydłużone procedury, wolne tempo
podejmowania działań ze strony uczelni).
Wysoki potencjał badawczo-rozwojowy można wyróżnić szczególnie wśród średnich i dużych firm.
Właściciele prężnie działających przedsiębiorstw mają świadomość konieczności prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych, w celu utrzymania konkurencyjności, zarówno na rynku krajowym, jak
i światowym.
Rozwiązaniem, które może ułatwić współpracę przedsiębiorstw z jednostkami realizującymi prace
badawczo-rozwojowe może być organizacja większej ilości konferencji branżowych i spotkań takich,
jak np. Polski Kongres Gospodarczy. Pomysły naukowców muszą być prezentowane „na zewnątrz”.
Niezbędna jest także możliwość poznawania oferty danej jednostki B+R.
E. Dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz dopasowanie oferty dydaktycznej uczelni do potrzeb
przedsiębiorstw
Zdania rozmówców w tej kwestii były podzielone. Niektórzy określili zarówno ofertę uczelni, jak
i dostęp do kadry jako właściwe i wystarczające. Podkreślono, iż studenci uczestniczą w spotkaniach
branżowych z przedstawicielami biznesu, dzięki czemu mogą zapoznać się z ofertami pracy oraz
odbywać owocne praktyki. Dobrym rozwiązaniem są także prowadzone obecnie przez Akademię
Kaliską projektowe studia dualne dla kierunku mechanika i budowa maszyn, zorganizowane w
odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w subregionie (branża elektromaszynowa, lotnicza).
Większość respondentów sygnalizowała natomiast brak fachowców na rynku. Firmy intensywnie
poszukują pracowników, sięgając niekiedy po zagraniczną siłę roboczą. Brak specjalistów w danej
dziedzinie może przyczynić się zmniejszania liczby nowych inwestycji w subregionie. Wskazywano na
trudności w pozyskiwaniu zarówno wyspecjalizowanej kadry, jak i podstawowej siły roboczej
w subregionie.
Konieczne jest zwiększanie kwalifikacji pracowników. Rozwój kształcenia zawodowego czy szkolnictwa
wyższego na zasadzie studiów łączących teorię i praktykę powinien odpowiadać potrzebom
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przedsiębiorstw produkcyjnych. Problemem w kształceniu jest niewielki czas przeznaczany na praktyki
dla uczniów i studentów, jak i sposób ich przeprowadzania. Uczelnie skupiają się na przyjęciu
odpowiedniej liczby studentów, aby otrzymywać wystarczające finansowanie, a nie na potrzebach
przedsiębiorstw. Dodatkowo podkreślono, że nie wszystkie wyróżniające się branże posiadają
dedykowane im kierunki na uczelniach subregionu (np. meblarstwo).
F. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (IOB) i klastrami
Niewielu z przedstawicieli przedsiębiorstw współpracowało z IOB. W zakresie ich działalności
wskazywano na konieczność przygotowania katalogów usług proinnowacyjnych oraz szerokiego
wachlarza usług doradczych i szkoleniowych, które będą odpowiadały na potrzeby przedsiębiorstw, nie
tylko już ukształtowanych, lecz także będących w fazie rozwoju.
Wymagany jest także ciągły dialog IOB z przedsiębiorstwami w trakcie procesu innowacyjnego;
sugerowano utworzenie platform innowacji, które nadzorowałyby proces monitoringu oraz
wytypowanie liderów innowacji – przedstawicieli danych branż, koordynujących cały proces.
Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu podkreślali ich rolę w zakresie tworzenia mechanizmów
sprzyjających komercjalizacji wiedzy (tworzenie bazy ofert z rozwiązaniami, patentami), organizacji
szkoleń i prelekcji, udzielania pożyczek i dotacji. Rolą liderów byłoby wskazywanie kierunków,
w których powinna podążać działalność danej branży; liderzy innowacji powinni dbać, by firmy miały
dobre warunki do rozwoju, np. poprzez nawiązywanie bliskiej współpracy z JST w zakresie dopasowania
tematycznego projektów konkursowych związanych z dotacjami, jak i wymagań projektowych.
Klastry, które wyróżnili przedstawiciele przedsiębiorstw i IOB to: Klaster Spożywczy Południowej
Wielkopolski, Wielkopolski Klaster Lotniczy oraz Ostrowski Klaster Automatyki. Rozmówcy wskazywali
także na skupienie firm przemysłu kotlarskiego w Pleszewie (Klaster Kotlarski).
Prezesi zarządów klastrów wskazywali na problemy związane z finasowaniem działalności organizacji.
W poprzednich latach klastry mogły liczyć na fundusze, dzięki którym prowadziły intensywniejsze
prace, łącząc potencjał ośrodków B+R z firmami - członkami. Obecnie klastry utrzymywane są ze
środków wewnętrznych firm członkowskich. Finansowanie zewnętrzne klastrów jest niezbędne, by
posiadały niezależną siłę sprawczą, infrastrukturę i możliwości wspierania członków. Musi istnieć
strategia długoterminowa wspierająca takie inicjatywy.
Istotna jest też kwestia promocji klastrów w raportach, prezentacjach, portfoliach informacyjnych
dotyczących subregionu kaliskiego. Pozwala to na wyróżnienie potencjału danej branży i zwiększenie
możliwości napływu nowych inwestycji.
G. Nisze rozwojowe i nowe wyłaniające się specjalizacje subregionu
Respondenci wskazywali, m.in. na logistykę, czyli Wyspecjalizowane procesy logistyczne jako nowy
wyłaniający się obszar działalności firm.
Podkreślono potrzebę kontynuacji rozwoju w ramach inteligentnej specjalizacji Biosurowce i żywność
dla świadomych konsumentów tj. branży rolno-spożywczej z naciskiem na żywność ekologiczną
i funkcjonalną, liofilizaty, superfooods, nowoczesne metody sprzedaży oraz produkcję innowacyjnych
maszyn spożywczych.
Możliwości rozwoju subregionu dopatruje się w robotyzacji i optymalizacji procesów, specjalnej
obróbce metali oraz systemach sterowania, wzmacniając pozycję IS Przemysł jutra. Specjalizacją, której
znaczenie podkreślono, jest kontrola optyczna, ale jej rozwój wymaga znacznych inwestycji w prace
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badawczo-rozwojowe. Widzenie maszynowe w kontroli jakości wymaga innowacyjnego podejścia
i łączenia wiedzy wielu dziedzin (optyka, elektronika, sztuczna inteligencja itd.), ale znajduje
zastosowanie w wielu branżach przemysłu.
Niszą subregionu są także nowoczesne technologie materiałowe dedykowane różnym branżom w subregionie jest na przykład tylko jedna firma produkująca kompozyty poliestrowo-szklane dla
branży transportowej.
Szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw będą wszelkiego rodzaju spersonalizowane
rozwiązania i design, niezależnie od branży - stosowane w meblarstwie, jubilerstwie, przemyśle czasu
wolnego, modzie, reklamie i wielu innych.
H. Z uwagi na pandemię (COVID-19) sytuacja wielu przedsiębiorstw ulegnie pogorszeniu, niezależnie
czy są to firmy handlowe, usługowe czy produkcji przemysłowej.
Zapewne te negatywne skutki, jakich będą doświadczać przedsiębiorcy to: zmniejszenie obrotów firmy,
utrata
płynności
finansowej,
przestoje
produkcyjne,
zmniejszona
współpraca
z kooperantami.
Jednak niektóre z branż wykorzystały nadzwyczajną sytuację i przyśpieszyły wprowadzanie nowych,
innowacyjnych rozwiązań, były to: przemysł farmaceutyczny, branża e-commerce (rozwój kanałów
sprzedaży internetowej), rynek gier komputerowych, logistyka (kurierzy, dostawy).
7.3. Spotkanie konsultacyjne online
Celem spotkania konsultacyjnego było przede wszystkim dokonanie wyboru ostatecznej listy
inteligentnych specjalizacji, ale również doprecyzowanie kluczowych dla subregionu czynników
rozwoju społecznego i gospodarczego takich, jak: rynek pracy, edukacja, współpraca nauka-biznes,
rozwój klastrów oraz mechanizmów finansowania w ramach nowego WRPO na kolejne lata.
Uczestnicy wybrali listę inteligentnych specjalizacji oraz ważnych dla subregionu branż. Jako
najważniejsze oprócz obecnie dominujących specjalizacji zaproponowano:
•
•
•
•
•

kosmonautykę (np. produkcja statków kosmicznych),
przemysł chemiczny (Polifarb Kalisz S.A.),
przemysł energetyczny (Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A.),
przemysł precyzyjny (SAP Renovation Sp. z o.o., Firma "PIANO-FIKS" Krzysztof Fiks),
przemysł czasu wolnego (rzemiosło artystyczne, turystyka, działalność rozrywkowa, itp.).

Na podstawie desk research, TDI oraz warsztatów uczestnicy spotkania konsultacyjnego wskazali
ostateczną listę inteligentnych specjalizacji subregionalnych. Są to obecnie funkcjonujące w IS oraz
nowe, tj.: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C, obejmująca przemysł rolno-spożywczy, meblarski,
kotlarski, lotniczy, elektromaszynowy, automatyka), transport (sekcja H), energetyka
z uwzględnieniem OZE (sekcja D), budownictwo (sekcja F) i przemysł czasu wolnego (sekcja I, R).
Zwrócono także uwagę na Przemysł 4.0, GOZ, biotechnologię (sekcja M), przemysł chemiczny (sekcja
C), technologie wodorowe (sekcja D), przemysł precyzyjny (sekcja C) oraz kosmonautykę (sekcja C).
W ramach obszarów społecznych i gospodarczych wypracowane zostało wspólne stanowisko dla:
A. Rynku pracy:
a) Zawody deficytowe to: stolarze, tapicerzy, ślusarze, pracownicy robót budowlanych, kierowcy
samochodów ciężarowych, fryzjerzy, pielęgniarki, kucharze, piekarze, mechanicy oraz krawcowe.
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Należałoby wprowadzić zachęty dla tych zawodów np. gratyfikacje dla absolwentów kierunków
deficytowych;
b) Zawody przyszłości są następujące: specjalista z branży IT (kreowanie wirtualnej rzeczywistości,
sztuczna inteligencja, analityk Big Data), logistyk (np. transport, budownictwo), inżynier
elektrotechnologii (np. inżynieria oprzyrządowania, telekomunikacyjna lub komputerowa);
c) Niezbędna jest współpraca szkół/uczelni wyższych z przedsiębiorcami (badania, spotkania,
platformy).
B. Edukacji:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brak jest dobrej oferty zawodowej szkół ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe i technika);
Należy ograniczyć liczbę godzin teoretycznego wymiaru nauczania w szkołach zawodowych
i technikach;
Brak jest kontaktu władz szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych z pracodawcami;
Konieczne jest wprowadzenie studiów dualnych (obecnie Akademia Kaliska);
Edukacja jako całość powinna popularyzować nauki ścisłe, kreatywność, pracę grupową;
Na terenie subregionu zlokalizowane są cztery uczelnie wyższe, wpisujące się we wszystkie
inteligentne specjalizacje. Większość absolwentów szkół średnich wybiera ośrodki naukowe
poza subregionem.

C. Klastrów i instytucji okołobiznesowych:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Widoczna jest niewystarczająca ilość (brak) funkcjonujących sieci współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami a instytucjami okołobiznesowymi;
Barierą w rozwoju sieci współpracy jest brak finansowania oraz kadr, które zajęłyby się
administrowaniem działalności klastrowej i ubieganiem się o środki zewnętrzne;
Konkurencja między podmiotami gospodarczymi i nieufność do siebie ma znaczenie;
Aby ułatwić współpracę przedsiębiorstw z klastrami należy wprowadzić strategie
długoterminową wspierającą takie inicjatywy; Nie może to się odbywać tylko na zasadzie zmian
koniunkturalnych. Powinny one być połączone poziomo i pionowo w całym łańcuchu
współpracy - firma państwo i nauka;
Przede wszystkim IOB powinny mieć katalogi usług proinnowacyjnych, szeroki wachlarz usług
doradczych i szkoleniowych, które będą odpowiadały na potrzeby przedsiębiorstw subregionu
kaliskiego;
Stały dialog IOB z podmiotami gospodarczymi w czasie procesu innowacyjnego powinien być
realizowany m.in. poprzez platformy i typowanie liderów innowacji.

D. Nauki – biznesu:
•
•

•
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Problemem są procedury, brak zaufania, niecierpliwość przedsiębiorcy, rozbieżne cele jakie
stawiane są przed podmiotami (nauka – biznes);
Brak jest wiedzy odnośnie zapotrzebowania na dane usługi przez przedsiębiorstwa. Widoczny
jest niewystarczający przepływ informacji między stronami (nauka – biznes). W zakresie
jednostek B+R brakuje katalogu oferty badawczej oraz identyfikacji potencjału technicznego
i kadrowego;
Sama innowacja może być inaczej postrzegana przez biznes i naukę. Biznes w procesie
innowacji przede wszystkim kładzie nacisk na aspekt przychodów, optymalizacji kosztów.

•

•

•

•

•

Współpraca z uczelniami jest też mocno sformalizowana (wydłużone procedury), a dla biznesu
liczy się czas;
Potrzebny jest czas, by zwiększyć świadomość firm, iż najważniejszy obszar dla rozwoju firm to
B+R. Firmy nie chcą inwestować w ten obszar, bo zazwyczaj jest to definiowane jako wydatek
zbędny. Inną świadomość mają podmioty zagraniczne posiadające filie w Polsce;
Przedsiębiorcy wskazują na niezadawalający poziom współpracy z jednostkami naukowobadawczymi, przejawiający się m.in. brakiem szeroko przyjętych rozwiązań systemowych na
poziomie uczelni;
Często przedsiębiorcy mają kreatywne pomysły, ale nie potrafią pomysłów przełożyć na język
naukowy. Właściciele firm również nie potrafią ocenić czy to co wymyślili jest już innowacją
(stricte w pojęciu naukowym) czy działaniem dodatkowym;
Przedsiębiorcy boją się, że zainwestują w innowacje produktowe, a produkt nie znajdzie
odbiorcy. Dlatego potrzeba współpracy, by przedsiębiorca nie miał poczucia, że jest
pozostawiony w całym procesie innowacji - odpowiedzialność powinna być rozłożona;
Powinny funkcjonować portale innowacyjności danego subregionu; liderzy powinni
koordynować procesy innowacji.

E. Mechanizmów finansowania:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Należy dopasowywać programy do obszarów i firm oraz ich potencjału, wzmacniać małe firmy
i mikroprzedsiębiorstwa (od średnich i dużych podmiotów należy wymagać więcej ze względu
na potencjał), upraszczać procedury i procesy oraz tworzyć jednostki doradcze;
Kryteria oceny projektów są niedopasowane do rynku wdrożeń. Często innowacje wymyślane
są przez przedsiębiorców na poczet dostania środków unijnych, a nie są one w ogóle
skorelowane z rynkiem i klientem;
Należy zastanowić się nad regionalizacją wsparcia (uwzględnienie różnic na poziomie
subregionalnym) w zakresie dystrybucji wsparcia);
Ułatwienie procesu rozliczania projektów jest niezbędne, przede wszystkim skrócenie jego
czasu;
Powinny zostać podjęte działania skierowane na projekty innowacyjne realizowane przez IOB
i jednostki samorządu terytorialnego;
Widoczna jest potrzeba wprowadzenia finansowania działalności klastrów;
Należy podjąć kroki w celu ułatwienia procesu aplikowania o środki. Największy problem
w przygotowaniu dokumentacji projektowej mają mikroprzedsiębiorstwa;
Rozłożenie ryzyka wprowadzenia innowacji na przedsiębiorcę i podmiot udzielający
dofinansowania zapewni rozwój wartościowej kooperacji;
Jeżeli firmy korzystają ze wsparcia unijnego należy wspomnieć o wysokim stopniu
zbiurokratyzowania i skomplikowanych sposobach wnioskowania. Często już na starcie biznes
rezygnuje z danego projektu z tych powodów. W innym przypadku musiałby korzystać
z pomocy specjalistycznych firm zewnętrznych, co wiąże się z kosztami. Duża ilość aktów
prawnych i ich zmienność zmusza firmy do ciągłego przystosowania się do zmian i korzystania
z usług prawnych.
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8. WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE
Bazując na wiedzy zdobytej w ramach realizowanego zlecenia należałoby przyjąć następujące wnioski
i rekomendacje:
1. Przyjęty w analizie zestaw wskaźników na poziomie subregionu z dostępnych nieodpłatnych danych
(BDL) nie zawsze pozwalał na wyłonienie ważnych informacji. Niektóre dane były bardzo odległe np.
2011 r. Brakowało wskaźników na poziomie powiatów. Problem pojawiał się także na etapie wyliczenia
dwóch najważniejszych wskaźników przyjętych do badania – wartość dodana brutto oraz zatrudnienie.
Większość sekcji tych wskaźników jest łączona, a nie tak jak w przypadku liczby podmiotów
gospodarczych, gdzie wartości są podane dla każdej z osobna, co przekłada się na ograniczone
wyliczenia dynamiki, współczynnika lokalizacji (LQ) i analizy przesunięć (shift-share).
Rekomendacja: Należałoby uzupełnić brakujące dane i ponownie dokonać wyliczeń niektórych ze
wskaźników, aby je doprecyzować.
2. Badania jakościowe oraz statystyczne pozwoliły na wskazanie istotnych zalet obecnej i przekrojowej
listy Inteligentnych Specjalizacji na kolejne lata. W opinii respondentów należy zachować obecne
specjalizacje, które odpowiadają specyfice województwa, ale również subregionu. Nie wyklucza to
jednak wprowadzania modyfikacji w zakresie poszerzenia listy PKD o perspektywiczne rodzaje
działalności wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji subregionu. Pozwoliłoby to na lepsze
dostosowanie ich do potrzeb branż istotnych dla rozwoju subregionu. Są to: przemysł rolno-spożywczy
(Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów); przemysł meblarski (Wnętrza przyszłości),
przemysł kotlarski (Przemysł jutra), przemysł lotniczy – produkcja maszyn i silników lotniczych
(Przemysł jutra), automatyka (wszystkie IS), przemysł elektromaszynowy (Wyspecjalizowane procesy
logistyczne i Przemysł jutra), transport (Wyspecjalizowane procesy logistyczne). Zostały wyłonione
także nowe perspektywiczne dla subregionu specjalizacje: kosmonautyka (Przemysł jutra),
budownictwo, przemysł czasu wolnego, GOZ, energetyka OZE, Przemysł 4.0, technologie wodorowe,
przemysł precyzyjny, biotechnologia (Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów), przemysł
chemiczny (Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, Nowoczesne technologie
medyczne).
Rekomendacja: Należałoby uwzględnić wszystkie obecne inteligentne specjalizacje oraz te wyłonione
w trakcie badań. Powinny one zostać zarekomendowane na poziomie wojewódzkim (Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Zaobserwowane nowe trendy rozwoju subregionu
w kierunku wskazanych specjalizacji mogą mieć duży wpływ na zmiany technologiczne, społeczne, jak
i gospodarcze. Ich sukces zależy m.in. od dostępu do wykwalifikowanych pracowników i współpracy
z jednostkami naukowymi. Jednostki samorządu terytorialnego powinny wypracować metody
wsparcia na poziomie mikro i makroekonomicznym dla podmiotów gospodarczych. Część z nowych
specjalizacji dla subregionu może zostać uwzględniona w ramach poszerzenia zakresu istniejących już
inteligentnych specjalizacji Wielkopolski, np. biotechnologia (Biosurowce i żywność dla świadomych
konsumentów), kosmonautyka w ramach Przemysłu jutra.
3. Większość ze wskazanych inteligentnych specjalizacji będzie mieć przełożenie na inne branże.
W przypadku przemysłu spożywczego może to być produkcja ekologicznej żywności, w transporcie produkcja i wykorzystywanie na szeroką skalę pojazdów elektrycznych, a w budownictwie rozwój tzw.
zielonego budownictwa. Wynikać to będzie z jednej strony z coraz bardziej proekologicznych regulacji
krajowych i europejskich, a z drugiej strony - z rosnącej świadomości ekologicznej polskiego
społeczeństwa.
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Rekomendacja: Ważna będzie edukacja firm w kierunku zmieniających się uregulowań prawnych
wprowadzanych przez UE. Należałoby zastanowić się nad promowaniem firm inwestujących w ekorozwiązania na poziomie ubiegania się o dofinasowanie oraz wyróżnianiem podmiotów gospodarczych
w wojewódzkich konkursach podejmujących inicjatywy proekologiczne w zakresie stosowanych
rozwiązań produktowych, procesowych i technologicznych. Sukces działających przedsiębiorstw
będzie więc zależał w dużej mierze od umiejętności dostosowania się do zachodzących zmian.
4. Szczególną uwagę należy skupić na wyraźnie sygnalizowanym w badaniach jakościowych problemie
dotyczącym finansowania innowacyjnych projektów w obszarze rozwoju Przemysłu 4.0 i gospodarki
obiegu zamkniętego (GOZ). Są to zapewne jedne z wiodących i przyszłościowych dziedzin
województwa, a tym samym subregionu, które będą się rozwijać bardzo dynamicznie. Będzie się to
przekładać na wzrost liczby firm, zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry pracownicze
oraz napływ uznanych międzynarodowych przedsiębiorstw.
Firmy związane z GOZ zajmują się zbiórką i sortowaniem odpadów, w tym biomasy oraz ich przerobem
i ponownym wprowadzaniem surowców do produkcji. Jako że jest to dynamicznie rozwijająca się
dziedzina, mogą pojawiać się i rozwijać innowacyjne firmy zajmujące się wprowadzaniem
nowoczesnych technologii przerobu odpadów, projektowania produktów i procesów w celu
maksymalnego wykorzystania surowców wtórnych oraz opracowywaniem i produkcją nowoczesnych
materiałów, w tym np. nowych tworzyw sztucznych i materiałów biodegradowalnych.
Przemysł 4.0 łączy wiele różnych branż przy wykorzystaniu m.in. robotyzacji, automatyzacji,
przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Przekłada się to na dynamiczny rozwój
firm wprowadzających do swoich strategii tego typu rozwiązania.
Rekomendacja: Należałoby się zastanowić nad zgromadzeniem firm specjalizujących się w tych
branżach w podstrefach SSE, wprowadzeniem zachęt podatkowych (zwolnienie z podatku
dochodowego, podatku od nieruchomości), wsparciem niektórych działań inwestycyjnych (np. obecnie
prowadzone przez Kalisz dofinansowanie fotowoltaiki). Ważne jest również utrzymanie w subregionie
wykwalifikowanych pracowników.
5. W ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania wskazano kosmonautykę jako inteligentną
specjalizację. Rozwój tej branży pozwoliłby stać się Wielkopolsce drugim po Podkarpaciu regionem
w Polsce specjalizującym się w tej tematyce. Firm tej specjalizacji jest niewiele na poziomie
europejskim i światowym. Jej rozwój może dać subregionowi dużą przewagę konkurencyjną.
Rekomendacja: Pomoc w ściąganiu kapitału zagranicznego, specjalistów kosmonautyki. Wytypowanie
jednostki naukowej, która mogłaby się specjalizować w tym zakresie.
6. Duży potencjał rozwoju ma przemysł czasu wolnego, który do tej pory nie został wskazany w IS.
Rozwój turystyki i instytucji okołobiznesowych dedykowanych rozwojowi kultury będzie szansą na
pozyskanie dodatkowego kapitału dla subregionu i rozwijanie sektora czasu wolnego. Turystyka
wpływa na podniesienie popytu na usługi przemysłu czasu wolnego i podtrzymywanie działalności, na
które lokalnie nie ma wystarczającego zapotrzebowania. Dużą grupą odbiorczą wraz ze wzrostem
poziomu życia i jednocześnie starzeniem się społeczeństwa mogą być seniorzy.
Rekomendacja: Przygotowanie oferty turystycznej dla odwiedzających subregion. Powołanie
jednostki, która współpracowałaby ze wszystkimi podmiotami w celu promocji regionu i dostosowania
do potrzeb turystów. Należy się również zastanowić nad stworzeniem oferty trafiającej do grupy
seniorów.
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7. Branża budowlana ma duży potencjał do zwiększenia efektywności w takich obszarach jak
redukowanie odpadów budowlanych czy minimalizowanie zużycia energii związanego z produkcją
i transportem materiałów budowlanych. Do wzrostu efektywności przyczyni się w najbliższych latach
szersze zastosowanie innowacji i nowych technologii – nowe materiały budowlane i technologie BIM
(z ang. Building Information Modeling). Technologia BIM pozwala zebrać informacje z każdej z trzech
głównych faz życia budynku, dzięki temu znacznie ułatwia tzw. projektowanie zrównoważone.
W efekcie czego budynek jest znacznie bardziej energooszczędny, zużywa mniej wody i zapewnia
lepszą jakość powietrza.
Rekomendacja: Należy nadal promować energooszczędne budownictwo, które zostało
zapoczątkowane przez regulacje prawne UE.27 Celem działań promocyjno-edukacyjnych powinno być
przede wszystkim zwiększanie świadomość społeczeństwa o pozytywnych skutkach wznoszenia
budynków o wysokiej efektywności energetycznej. Wciąż powinny być dedykowane programy
wsparcia na innowacyjne rozwiązania zrównoważonego budownictwa oraz dopłaty do budynków
energooszczędnych (np. pompy ciepła, panele słoneczne zintegrowane z dachem).
8. Kalisz to wiodący ośrodek rekonstrukcji fortepianów nie tylko na skalę kraju, ale też świata.
Rekomendacja: Rekonstrukcja fortepianów w Kaliszu powinna stać się marką nie tylko na poziomie
krajowym, ale również międzynarodowym. Istota marki powinna zawierać się w zdolności do
budowania potencjalnych przekonań klientów o wysokiej jakości świadczonych usług, najlepszych
fachowców, długoletnich tradycjach sięgających XVIII w.
Ważne jest także wspieranie szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez organizację zajęć z praktycznej
nauki zawodu oraz nagradzaniem najlepszego absolwenta danego roku szkolnego ofertą pracy.
9. Perspektywy subregionalnych branż eksportowych w kolejnych latach w znacznym stopniu zależą od
koniunktury, a właściwie popytu wewnętrznego w Europie. W latach 2016-2017 w handlu
zagranicznym w subregionie wyróżniały się: Przemysł jutra (43,4 mln zł w 2016 r., 46,1 mln zł w 2017
r.) i Wnętrza przyszłości (52,1 mln zł w 2016 r., 1,4 mln zł w 2017 r.). W latach 2016-2017 całkowita
wartość eksportu inteligentnych specjalizacji zwiększyła się z 116,1 mln zł do 119,8 mln zł. Wzrost
eksportu jest szansą na znaczące poszerzenie rynku zbytu dla produkowanych towarów, zwiększenie
dochodów, a niekiedy przedłużenie żywotności posiadanego produktu.
Rekomendacja: Wpisanie programów eksportowych do WRPO 2021-2027, udział w wydarzeniach
międzynarodowych. W ramach wywiadu TDI zaproponowano aranżację spotkań zagranicznych przez
Marszałka Województwa we współpracy z ambasadami. Podmioty te byłyby odpowiedzialne za
wyłonienie przedstawicieli danej branży po stronie polskiej i zagranicznej. Należałoby się również
zastanowić nad wytypowaniem kluczowych produktów/usług/technologii eksportowych, by wspierać
firmy specjalizujące się w nich. Respondenci wskazywali również, iż pomocne w zdobyciu klienta
zagranicznego są listy intencyjne podpisane przez Marszałka Województwa. Sprawi to, iż firma jest
uważana za bardziej wiarygodną na rynku krajowym i zagranicznym.
10. Weryfikacja rynku pracy subregionu wykazała, iż dużym problemem są zawody deficytowe
o szczególnym znaczeniu dla rozwoju subregionu. Są to: stolarz, tapicer, ślusarz, pracownik robót
budowlanych, kierowca samochodów ciężarowych, fryzjer, pielęgniarka, kucharz, piekarz, mechanik
oraz krawiec. Wynika to m.in. z faktu, iż cały system szkolnictwa zbyt wolno reaguje na potrzeby rynku
pracy i tworzy tym samym źródło napływu kadry, na której usługi nie ma zapotrzebowania.
27

m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków (wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153 z 18 czerwca 2010 r.); Komunikat Komisji
Europejskiej Strategy for sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises, Bruksela, 31 lipca 2012 r.
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Rekomendacja: Niewątpliwie należy dążyć do dostosowywania systemu edukacji do potrzeb
subregionu. W celu adjustacji strumienia podaży do popytu na pracę przydatne okażą się
wielopłaszczyznowe działania w zakresie gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Bardzo istotna będzie także promocja subregionu jako marki i miejsca zamieszkania, której towarzyszyć
powinny konkretne działania poprawiające jakość życia mieszkańców. Proponuje się także
wprowadzanie szeregu działań przyczyniających się do zwiększenia zainteresowania uczniów
w wyspecjalizowaniu się w jednym z zawodów deficytowych, np. gratyfikacje, nagrody, wsparcie
finansowe.
Samorządy powinny uwzględniać prognozę zapotrzebowania na kształcenie w zawodach deficytowych,
gdyż mogą liczyć na wyższe subwencje z Ministerstw Edukacji. Takie rozwiązanie zapewni stabilność
finansową samorządów w kształceniu zawodowym. Będą one miały pewność, że decyzja
o uruchomieniu kształcenia w zawodzie z listy zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
subregionu, a tym samym państwa przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez
wszystkie lata nauki.
11. Jak wynika z badania, komunikacja i wymiana doświadczeń pomiędzy nauką a biznesem jest
stosunkowo ograniczona, brak też w tej sferze odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych. Na
uczelniach wyższych nadal istnieją sformalizowane i wydłużone procedury. Natomiast
przedsiębiorstwa działają szybko. Nadal nauka i biznes „mówią innymi językami”. Usprawnienie
kanałów komunikacji powinno również dotyczyć kontaktów administracja - biznes.
Rekomendacja: W związku z tym warto rozważyć usprawnienie kanałów komunikacji na przykład
poprzez organizację spotkań, warsztatów biznesowych dla podmiotów gospodarczych, uczelni i JST
oraz szkoleń z zakresu prawa patentowego i ścieżek komercjalizacji projektów. Należałoby się również
zastanowić nad organizacją konferencji o zasięgu międzynarodowym, które pozwoliłyby na
zaprezentowanie ofert naukowców i pozyskanie inwestorów zainteresowanych ich innowacyjnymi
rozwiązaniami.
12. Analiza wybranych czterech klastrów (Spożywczy Południowej Wielkopolski, Wielkopolski Klaster
Lotniczy, Kotlarski i Ostrowski Klaster Automatyki) wskazuje, że ich inicjatywy są jeszcze na wczesnym
etapie rozwoju, choć część z nich może się już pochwalić pierwszymi osiągnięciami. Intensywne
sieciowanie zaowocowało nowymi pomysłami, które są aktualnie realizowane. Klastry rozwijają się
w różnych branżach, ale bariery, które napotykają na swojej drodze są podobne. Zasadniczą barierą
jest cały szereg czynników związanych z brakiem wzajemnego zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami
czy strachem przed przejęciem tajemnic firmy przez konkurencję. Podmioty gospodarcze boją się
współpracować, przygotowywać wspólne projekty. Wśród pozostałych determinant należy wymienić
brak wykwalifikowanych pracowników, którzy zajęliby się administrowaniem działalności klastrowej
i ubieganiem się o środki zewnętrzne. Niestety nadal powszechne jest traktowanie inicjatyw
klastrowych jedynie jako skutecznego sposobu na zdobycie funduszy strukturalnych. Ze względu na
fakt, iż wiele inicjatyw powstało w ramach projektów współfinansowanych z funduszy publicznych,
problemem staje się uzależnienie od dotacji publicznych.
Rekomendacja: Aktywność członków klastrów powinna mieć solidne podstawy w postaci dobrze
skonstruowanej strategii działania. Podejście długookresowe pozwoli na optymalizację działania
inicjatywy, ale też na efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych. Istotny jest także
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proces budowania współpracy grupy składającej się często ze zróżnicowanych podmiotów. Niezwykle
ważne jest wykorzystanie potencjału i tworzenie powiązań pomiędzy jego członkami.
Kluczowym czynnikiem przełamywania barier rozwoju jest także odpowiednio dostosowana polityka
subregionu. Realizowane powinny być przede wszystkim działania skierowane na tworzenie warunków
ramowych dla rozwoju przedsiębiorstw. Władze regionalne powinny inicjować ten proces poprzez
realizowanie projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych.
13. Pomoc publiczna od jednostek terytorialnych subregionu jest niewystarczająca. Pomimo wielu
ciekawych rozwiązań pomocowych kierowanych do firm trudno jest odnaleźć właściwe dla firmy
instrumenty pomocowe. Problem ten dotyczy wszystkich miast i gmin.
Rekomendacja: Należy zastanowić się nad utworzeniem portalu internetowego/platformy, na których
zebrane zostałyby wszystkie oferty pomocowe dla firm.
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