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I. Informacje ogólne   

Projekt SME ORGANICS - Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony 
rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP  

Partner w projekcie Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Inne zaangażowane 
organizacje (jesli 
dotyczy) 

-  

Kraj POLSKA 

NUTS2  Województwo Łódzkie 

Osoba do kontaktu 
(e-mail i numer 
telefonu) 

Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk, barbara.siestrzencewicz@lodzkie.pl,  

004842 291 9717 

 

II. Kontekst polityczny 

Celem Planu Działań jest 
wprowadzenie zmian w 
ramach:   

X  Programu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia  

  Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

  Innego instrument polityki na rzecz rozwoju regionalnego  

Nazwa instrumentu polityki Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki regionalnej poprzez 
przygotowanie najważniejszych strategicznych dokumentów dla regionu, tj.: Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Dodatkowo 
Zarząd WŁ jest Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.  

RPO WŁ 2014-2020 zawiera 12 osi priorytetowych, które odpowiadają wyzwaniom regionu zidentyfikowanym 
w kluczowych dokumentach strategicznych, w tym w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz 
w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, i zawierają obszary interwencji, 
których wsparcie da najbardziej widoczne efekty. Wyróżnionych zostało 6 regionalnych inteligentnych 
specjalizacji (RIS): 

 Nowoczesny przemysł włókienniczy i  mody  (w  tym  wzornictwo);   

 Zaawansowane  materiały  budowlane;   

 Medycyna,  farmacja, kosmetyki;   

 Energetyka (w  tym  odnawialne  źródła  energii);   

 Innowacyjne  rolnictwo  i przetwórstwo  rolno-spożywcze;   

 Informatyka  i  telekomunikacja. 
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Jednym z największych potencjałów zidentyfikowanych w LORIS 2030 jest wspieranie innowacyjnych 
rozwiązań, takich jak innowacje ekologiczne MŚP. Strategia zakłada m.in., że do 2020 r. dostęp do funduszy 
UE przyspieszy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju sektora ekologicznego.  

Większość MŚP z regionu charakteryzuje się niskim poziomem innowacyjności i nie posiadają własnej 
infrastruktury badawczo-rozwojowej, dlatego działania w obszarze podnoszenia konkurencyjności MŚP 
koncentrują się na trzech głównych obszarach: dostęp do kapitału zewnętrznego i rynków finansowych, dostęp 
do rynku zorientowanego na wiedzę i zdolność do promowania MŚP w łańcuchu wartości. 

Częścią Osi Priorytetowej II. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka RPO WŁ 2014-2020 jest wspieranie 
tworzenia nowych produktów i usług. MŚP są grupą docelową, a celem działania jest wzmocnienie 
konkurencyjności firm i wprowadzenie wysokiej jakości usług i produktów na rynek. 

Ekologiczny Plan Działań dla Województwa Łódzkiego jest ukierunkowany na II Oś Priorytetową RPO WŁ na 
lata 2014-2020: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, obejmującą dwa priorytety inwestycyjne: 

 Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu 

W  ramach  poddziałania  realizowane  są  zadania  związane  z  wypracowaniem kompleksowej  oferty  
promocji  gospodarczej,  zmierzającej  do  wzrostu  eksportu i  zdobywania  nowych  rynków  zbytu,  
nawiązywania  kontaktów  z  partnerami zagranicznymi  i  pozyskiwania  informacji  na  temat  rynków  
zagranicznych, w szczególności w zakresie rynków obejmujących regionalne specjalizacje, w tym sektor 
ekologiczny.  

 Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP:  

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP  

Wsparcie    przeznaczone    jest    przede    wszystkim    na    inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą 
procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi 

W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia polegające na:  

 wdrożeniu wyników prac B+R, 

 wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym 
ekoinnowacje. 

Poddziałanie II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP 

Interwencja  w  ramach poddziałania  ukierunkowana  jest  na  poprawę  dostępu sektora MŚP z regionu do 
zewnętrznych źródeł finansowania działalności. 

Ważne jest również podkreślenie, jak silny jest związek między PROW (Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) a RPO, ponieważ sektor ekologiczny to głównie produkty rolno-spożywcze, a zatem synergia 
między tymi dwoma programami jest nieunikniona. Rozwój branży produktów ekologicznych będzie zatem 
możliwy dzięki wykorzystaniu zasobów PROW do finansowania działań takich jak szkolenia związane ze 
szczególnymi umiejętnościami wymaganymi przez sektor, dystrybucją i logistyką, marketingiem, podnoszeniem 
świadomości i ogólną promocją sektora. 

Istotną kwestią jest też to, że od wielu lat Województwo Łódzkie prowadzi działania mające na celu 
wykorzystanie posiadanego potencjału, w dążeniu do bycia liderem biogospodarki w Polsce i Europie 
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Środkowo-Wschodniej. W 2015 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę o przekształceniu regionu 
w bioregion. Bioekonomia została wskazana jako horyzontalny obszar priorytetowy rozwoju gospodarczego, 
w ramach którego udzielane jest wsparcie innowacyjnym inicjatywom przemysłowym, opartym na zasobach 
biologicznych. Uchwała przewiduje również opracowanie „Strategii rozwoju regionalnego biogospodarki 
w Województwie Łódzkim” oraz dokumentu „Plan działania na rzecz rozwoju biogospodarki w Województwie 
Łódzkim”. 

Ekologiczny Plan Działań dla Województwa Łódzkiego jest jednym z głównych rezultatów projektu SME 
ORGANICS. Ogólnym celem związanym z tym działaniem jest ulepszenie instrumentów polityki i programów 
w celu zwiększenia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze ekologicznym na obszarze 
wszystkich regionów współpracujących w ramach konsorcjum projektowego, w tym w regionie łódzkim. Jest to 
główny rezultat międzyregionalnego procesu uczenia się, ponieważ plany działania opierają się na dobrych 
praktykach przedstawionych przez partnerów projektu.   

Ponieważ w Polsce nie ma Krajowego Planu Działań Organicznych, a żaden inny polski region nie posiada 
własnego Planu Działań w tym obszarze, Województwo Łódzkie jest pionierem w tej dziedzinie, regionem, 
który rozumie konieczność podejmowania konkretnych i uporządkowanych działań w celu uzyskania 
zrównoważonego rozwoju sektora ekologicznego. 

 

III. Szczegółowy opis planowanych działań  

SME ORGANICS to projekt finansowany ze środków programu INTERREG EUROPE, łączący 
8 regionów europejskich, którego głównym celem jest poprawa polityki i programów w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, co służyć ma zwiększeniu konkurencyjności i trwałości 
MŚP w sektorze ekologicznym. 
Na poziomie regionalnym grupa interesariuszy regularnie spotyka się w celu omówienia problemów 
i wyzwań dla konsumentów, przedsiębiorców i producentów (MŚP), a także instytucji zaangażowanych 
w kwestie związane z sektorem ekologicznym. 
Międzyregionalna wymiana doświadczeń miała miejsce podczas wizyt studyjnych zorganizowanych 
w 8 regionach partnerskich, w których uczestniczyli przedstawiciele Grupy Interesariuszy 
Regionalnych, mogący zapoznać się bezpośrednio z korzyściami z udanych przeprowadzonych już 
inicjatyw i rozważyć zaadaptowanie dobrych praktyk do warunków lokalnych. Na podstawie 
doświadczeń zdobytych podczas tych wizyt i w związku ze współpracą z interesariuszami z regionu 
zidentyfikowano następujące działania zaplanowane do wdrożenia w drugiej fazie projektu: 
 

DZIAŁANIE 1 Utworzenie grup producentów w ramach ekologicznych MŚP w Województwie Łódzkim 

1.Tło Dobra praktyka: ORGANIC FARMER NETWORK, ProAgria Rural – przykład 
z region Zachodniej Finlandii, partnera w projekcie SME ORGANICS, był silnym 
i bezpośrednim impulsem do powstania koncepcji utworzenia podobnej struktury 
w Województwie Łódzkim, celem zrzeszenia MŚP z sektora ekologicznego. 
Wspomniany przykład uświadomił jak ważna jest taka współpraca i jak duże korzyści 
niesie dla przedsiębiorców, którzy staja się poważnym graczem na arenie 
gospodarczej. W regionie łódzkim jest wielu drobnych przedsiębiorców 
ekologicznych. Brakuje im jednak siły przebicia, możliwej do osiągnięcia dzięki 
zrzeszaniu się w ramach grup producentów, jakich na ten moment brakuje 
w regionie.  

Przykład z Zachodniej Finlandii został zaprezentowany podczas jednej z wizyt 
studyjnych w ramach projektu SME ORGANICS – podczas 5. Wizyty, która odbyła 
się w terminie 6-7 czerwca 2017 r. 

2. Opis działań 
 Jednostka koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; 
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Cel: wzrost sprzedaży surowców ekologicznych, przetworzonej żywności 
ekologicznej i produktów oraz umożliwienie pozyskiwania funduszy na promocję 
przez grupy producentów ekologicznych; 

Szczegółowy opis:  

Bazując na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji projektu SME 
ORGANICS, w tym kontaktów międzyregionalnych, pozwalających poznać dobre 
praktyki z regionów partnerskich, przedstawiciele grupy interesariuszy połączyli siły 
na rzecz powstania Stowarzyszenia Polskich Sadowników Ekologicznych, które ma 
docelowo zostać przekształcone w spółdzielnię. 

Z Województwa Łódzkiego pochodzi 10% całkowitej produkcji jabłek ekologicznych 
w Polsce, co oznacza, że potencjał członków stowarzyszenia jest wysoki. 

Główne cele stowarzyszenia: 

 upowszechnianie ekologicznej metody uprawy owoców, 
 upowszechnianie wiedzy o prozdrowotnych właściwościach  ekologicznych 

płodów rolnych, 
 upowszechnianie wiedzy o wpływie ekologicznego rolnictwa na stan 

środowiska naturalnego, 
 integracja i wsparcie sadowników ekologicznych z Województwa Łódzkiego, 
 korzyści ekonomiczne – wzrost konkurencyjności producentów dzięki 

działaniu pod wspólną silną marką i we współpracy, co pozwoli dostarczać 
towary do klientów hurtowych.  

Planowane działania: 

 stworzenie platformy wymiany informacji, hurtowych ofert i zapytań 
ofertowych w relacjach B2B (sieci handlowe, przetwórstwo, eksport), 

 stworzenie marki rynkowej Polski EkoOwoc, 
 ochrona interesów członków stowarzyszenia – monitorowanie i wyrażanie 

opinii o regulacjach prawnych i ich projektach dotyczących przedmiotu 
działalności członków i stowarzyszenia, 

 kontakt z decydentami celem omówienia możliwości uzyskania 
preferencyjnych warunków dla grup producentów ekologicznych w zakresie 
aplikowania o środki z RPO WŁ (możliwości wprowadzenia zmian 
w kryteriach wyboru projektów, z uwzględnieniem preferencyjnych warunków 
dla grup producentów ekologicznych). 

3. Zaangażowane 
podmioty Ekologiczne MŚP z Województwa Łódzkiego – producenci owoców (głównie 

jabłek, ale również owoców miękkich). Działania w ramach Stowarzyszenia będą 
prowadzone przez przedstawicieli MŚP, przy pomocy wykonawców zewnętrznych, 
którzy zostaną zaangażowani do wybranych prac, takich jak np. zaprojektowanie 
platformy internetowej. 

Istotne będzie również zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, który będzie łącznikiem między stowarzyszeniem i władzami lokalnymi, 
co umożliwi skuteczny lobbing na rzecz przedsiębiorców – producentów owoców – 
członków stowarzyszenia, jak również na rzecz całego sektora ekologicznego 
w regionie łódzkim.     

4. Ramy czasowe 2019-2020 

5. Koszt (jeśli 
dotyczy) 

20.000,00 EUR  

6. Źródła 
finansowania (jeśli 
dotyczy) 

Środki finansowe na potrzeby Stowarzyszenia pochodzić będą ze składek 
członkowskich oraz przyszłych projektów realizowanych przez stowarzyszenie, w tym 
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w szczególności projektów finansowanych ze środków RPO WŁ - będziemy dążyć do 
wprowadzenia stosownych zmian w celu uzyskania środków z RPO WŁ na 
działalność stowarzyszenia. Zmiany te polegać mają na wprowadzeniu 
preferencyjnych warunków dla ekologicznych MŚP oraz ich stowarzyszeń, 
ubiegających się o środki finansowe – zmiany w obszarze kryteriów wyboru 
projektów, ułatwiające dostęp do środków przedsiębiorstwom z sektora 
ekologicznego.  

Działania będą prowadzone bez wkładu finansowego ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, z wykorzystaniem jego infrastruktury 
i kapitału ludzkiego.  

7. Monitorowanie  wzrost liczby producentów żywności ekologicznej zreszonych w ramach 
stowarzyszenia, 

 wzrost poziomu sprzedaży ekologicznych produktów żywnościowych 
z Województwa Łódzkiego, w tym produktów sprzedawanych pod marka 
rynkową Polski EkoOwoc, 

 zakres zmian wprowadzonych w obszarze kryteriów wyboru projektów 
w ramach RPO WŁ, uwzgledniających preferencyjne warunki dla grup 
producentów ekologicznych.  

 

DZIAŁANIE 2 Cykl szkoleń i konsultacji indywidualnych w zakresie produkcji żywności ekologicznej, 
z uwzględnieniem aspektów gospodarki cyrkularnej, realizowany w ramach projektu “Łódzkie Green 
Hub” (Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw) 

1.Tło Dobra praktyka: Ekologiczna Nieformalna Szkoła Biznesu, Krajowa Federacja 
Rolnictwa Ekologicznego – przykład z regionu Północno-Zachodniej Rumunii 
zaprezentowana przez partnera projektu SME ORGANICS stała się podstawą do 
podjęcia konkretnych działań o charakterze szkoleniowym skierowanych do 
przedsiębiorców z obszaru Województwa Łódzkiego – do producentów 
ekologicznych lub tych, którzy są zainteresowani przechodzeniem z tradycyjnego 
modelu produkcji na produkcję ekologiczną. W ramach wspomnianej powyżej 
nieformalnej szkoły Profesora Fitiu ponad 1000 rolników i przedsiębiorców z sektora 
MŚP zostało przeszkolonych w zakresie przechodzenia na rolnictwo i produkcję 
metodami ekologicznymi.  

Kolejną dobrą praktyką poznaną dzięki realizacji projektu SME ORGANICS, która 
miała wpływ na podjęcie się tego działania w regionie łódzkim było  NEUVO 2020 
z Zachodniej Finlandii - doradztwo w zakresie ustawodawstwa i aspektów 
regulacyjnych systemu wsparcia MŚP 

Ww. działanie z Rumunii zostało zaprezentowane podczas jednej z wizyt studyjnych 
w ramach projektu SME ORGANICS – 7. Wizyty studyjnej do Transylwanii, która 
odbyła się w terminie 28-29.11.2017 r. 

2. Opis działań 
Jednostka koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; 

Cel: Wzrost liczby ekologicznych MŚP w Województwie Łódzkim przy jednoczesnym 
podniesieniu świadomości publicznej w zakresie wpływu jedzenia ekologicznego na 
zdrowie i środowisko oraz w obszarze założeń gospodarki cyrkularnej; 

Szczegółowy opis: 

To działanie będzie wdrażane poprzez realizację cyklu szkoleń i indywidualnych 
konsultacji w obszarze produkcji żywności ekologicznej, z uwzględnieniem aspektów 
gospodarki cyrkularnej.  

Planowane działania: 
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 Budowanie bazy przedsiębiorców z regionu łódzkiego, działających 
w ramach regionalnych specjalizacji, zainteresowanych wdrożeniem 
rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, w tym MŚP z sektora produkcji 
żywności ekologicznej – narzędzie, które pozwoli na agregację danych 
w skali regionu. 

 Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla MŚP z udziałem ekspertów 
krajowych i zagranicznych, zmierzających do wypracowania 
konkurencyjnych modeli biznesowych w oparciu o zasady gospodarki 
cyrkularnej. Doradztwo indywidulane w powyższym zakresie.  
Warsztaty i konsultacje indywidualne dotyczyć będą m.in. zagadnień 
związanych z  przechodzeniem na ekologiczny model produkcji oraz 
aspektów legislacyjnych w zakresie systemu wsparcia MŚP, służącego 
podnoszeniu ich konkurencyjności:  

 w pierwszej fazie realizacji projektu planowane jest zidentyfikowanie 
MŚP z Województwa Łódzkiego, zainteresowanych produkcją 
ekologiczną i zmianą modelu biznesowego z tradycyjnego na 
cyrkularny, 

 eksperci zaangażowani w projekt przeprowadzą analizę danych, 
w tym zbieranie danych o przedsiębiorstwach działających 
w obszarze inteligentnych specjalizacji. Na tej podstawie zostanie 
wybranych maksymalnie 60 MŚP, które wezmą udział w dalszej 
części projektu, tj. szkoleniach i indywidualnych konsultacjach,  

 w odniesieniu do cyklu warsztatów planuje się współpracę 
z krajowymi i zagranicznymi ekspertami z krajów bardziej 
zaawansowanych w dziedzinie gospodarki cyrkularnej, 

 tematyka warsztatów będzie pochodną przeprowadzonej analizy 
potrzeb wybranych wcześniej MŚP - przedsiębiorcy będą mieli 
możliwość zapoznania się z wymaganiami rynków krajów Beneluksu 
pod kątem ochrony środowiska, w tym m.in. eko-etykiet 
i certyfikatów, wymagań potencjalnych konsumentów w zakresie 
energooszczędności produktów, redesignu produktów, bezpiecznej 
dla środowiska utylizacji lub możliwości ponownego wykorzystania, 

 dodatkową formą wsparcia MŚP z region łódzkiego będzie 
indywidualne doradztwo ekspertów z zakresu gospodarki 
cyrkularnej, dedykowane przedsiębiorcom zainteresowanym 
podniesieniem efektywności zarządzania zasobami – ma to się 
przyczynić do zwiększenia efektywności działań na rzecz 
podniesienia świadomości przedsiębiorców w zakresie możliwości 
uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych, 
dzięki wprowadzeniu racjonalnego gospodarowania zasobami oraz 
wykorzystaniu w procesie produkcji i świadczenia usług odpadów 
oraz pro-środowiskowych technologii.  

Działanie to będzie realizowane w ramach projektu „Łódzkie Green Hub” 
(Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia 
Przedsiębiorstw), w zakresie jednej z regionalnych specjalizacji, tj. Innowacyjne  
rolnictwo  i przetwórstwo  rolno-spożywcze. Pierwotny koncept projektu został 
zmodyfikowany na podstawie doświadczeń z projektu SME ORGANICS, czego 
konsekwencją jest większy nacisk na wsparcie MŚP z sektora ekologicznego. 
Realizacja projektu zwiększyła świadomość w zakresie tego jak duży jest potencjał 
regionu w tym obszarze, a doświadczenie zdobyte dzięki współpracy 
międzyregionalnej pokazało, jak ważne jest wsparcie ekologicznych MŚP i jak silne 
ma to oddziaływanie na rozwój regionu.  

Projekt umożliwi MŚP z Województwa Łódzkiego stworzenie oferty produktów 
konkurencyjnych na rynku międzynarodowym, w jednym z kierunków globalnego 
rozwoju, jakim jest gospodarka cyrkularna. „Łódzkie Green Hub” jest między innymi 
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wynikiem analizy regionalnego potencjału i potrzeb MŚP działających w sektorze 
ekologicznym, z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkularnej. Projekt ma na celu 
wsparcie MŚP działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 
Województwa Łódzkiego. „Łódzkie Green Hub” będzie oferować doradztwo 
i szkolenia dla ekologicznych MŚP, a także udział w wydarzeniach w Polsce 
i wiodących krajach europejskich. 

3. Zaangażowane 
podmioty Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jako koordynator i jednostka 

zarządzania projektem (koordynacja wszystkich działań związanych z identyfikacją 
MŚP, wyborem ekspertów, organizacją szkoleń i indywidualnych konsultacji itp.); 
MŚP z Województwa Łódzkiego (w tym MŚP z grupy regionalnych interesariuszy 
projektu SME ORGANICS); regionalni, krajowi i zagraniczni eksperci, którzy będą 
zaangażowani w prowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji - region ma 
szeroką bazę danych kontaktowych w tym obszarze, opracowaną dzięki wspólnym 
projektom w dziedzinie sektora ekologicznego i gospodarki cyrkularnej, z których 
duża część jest związana z realizacją projektu SME ORGANICS. 

4. Ramy czasowe 01/2019-12/2022 

5. Koszt (jeśli 
dotyczy) 

30.000,00 EUR 

6. Źródła 
finansowania (jeśli 
dotyczy) 

EFRR - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, II Oś Priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – projekt „Łódzkie 
Green Hub” (Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia 
Przedsiębiorstw) 

7. Monitorowanie  Lokalne szkolenia/warsztaty – 6 
 Międzynarodowe szkolenia/warsztaty – 6 
 Liczba interesariuszy biorących udział w konsultacjach indywidualnych (MŚP 

objętych programem indywidualnego doradztwa) - 12 
 Liczba pisemnych rekomendacji - 12 

 

DZIAŁANIE 3 Oddziaływanie na politykę regionalną celem polepszenia konkurencyjności 
i zrównoważonego rozwoju ekologicznych przedsiębiorstw z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego, 
w oparciu o koncepcję utworzenia regionalnego centrum monitorowania sektora ekologicznego 
w ramach projektu „LODZKIE GO BENELUX” 

1.Tło  Realizacja projektu SME ORGANICS, w tym udział w wizytach studyjnych 
i prezentacjach doświadczeń partnerów, ich dobrych praktyk i stosowanych 
mechanizmów polityki pozwoliły wypracować konkretną postawę i nastawienie 
w zakresie popularyzacji ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności 
w Województwie Łódzkim. Doświadczenia z pierwszej fazy realizacji projektu 
stanowią podstawę do podjęcia działań i wprowadzenia zmian mechanizmów polityki, 
na rzecz sektora żywności ekologicznej.   

Działanie jest oparte na następujących dobrych praktykach zaprezentowanych 
w ramach projektu SME ORGANICS: Regionalne Obserwatorium Rozwoju Rolnictwa 
Ekologicznego (region Apulia – BioBank Open Project) – inicjatywa powstała 
z potrzeby uproszczenia procesu koordynacji działań pomiędzy podmiotami z branży 
ekologicznej.  

Opisane działanie z Włoch zostało zaprezentowane podczas jednej z wizyt 
studyjnych w ramach projektu SME ORGANICS – 3. wizyty do Bar (Apulia), która 
odbyła się w terminie 6-8 lutego 2017 r.  
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2. Opis działań 
Jednostka koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; 

Cel: Poprawa konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju MŚP z Województwa 
Łódzkiego poprzez uproszczenie koordynacji między podmiotami z sektora 
ekologicznego, co ułatwić ma im dostęp do funduszy EFRR. 

Szczegółowy opis: 

Działanie będzie realizowane poprzez stworzenie aplikacji cyfrowej – narzędzia 
ułatwiającego koordynację działań w obrębie ekologicznych MŚP z Województwa 
Łódzkiego. Narzędzie posłuży monitorowaniu ilości i struktury ekologicznych MŚP 
w regionie i będzie platformą dla podmiotów zainteresowanych nawiązaniem 
współpracy celem optymalizacji kosztów produkcji, aby zwiększyć sprzedaż 
produktów ekologicznych, podnieść poziom eksportu i nawiązać międzynarodowe 
relacje handlowe. Narzędzie to będzie także umożliwiało bezpośredni networking 
i stanowiło wirtualne narzędzie living-lab, ale głównym powodem opracowania  
aplikacji jest stworzenie kompleksowego narzędzia dla przedsiębiorców 
z Województwa Łódzkiego zainteresowanych rozwojem firm w oparciu o rynki zbytu 
w krajach Beneluksu.   

Pozostałe działania: 

 spotkania z decydentami zmierzające do wprowadzenia zmian w zakresie 
dostępu do środków unijnych, tak aby ułatwić ten dostęp dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw z sektora ekologicznego, co w konsekwencji posłużyć ma 
poprawie konkurencyjności ekologicznych MŚP z regionu łódzkiego, 

 opracowanie rekomendacji dla jednostki zarządzającej RPO WŁ. 

Działanie będzie realizowane w ramach projektu „LODZKIE GO BENELUX”. 
Pierwotny koncept projektu został zmodyfikowany na podstawie doświadczeń 
z projektu SME ORGANICS, czego konsekwencją jest większy nacisk na wsparcie 
MŚP z sektora ekologicznego. Jednym z sektorów objętych działaniem projektowym 
będzie branża ekologiczna, której znaczący potencjał w regionie został 
zidentyfikowany podczas realizacji projektu SME ORGANICS. 

Projekt „LODZKIE GO BENELUX” ułatwi MŚP dostęp do rynku europejskiego 
poprzez identyfikację potencjalnych barier dostępu, zwiększenie poziomu zaufania 
wśród kontrahentów i konsumentów do produktów i usług, identyfikację łańcuchów 
wartości, kontrahentów, wdrażanie innowacji i poszukiwanie nowych źródeł 
finansowania dla podmiotów działających w obszarach inteligentnych regionalnych 
specjalizacji. 

3. Zaangażowane 
podmioty Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jako koordynator i jednostka 

zarządzająca projektem, a także łącznik między MŚP a decydentami, zapewniający 
lobbing na rzecz sektora ekologicznego; ekologiczne MŚP z Województwa 
Łódzkiego (w tym regionalni interesariusze projektu SME ORGANICS); zewnętrzni 
wykonawcy zaangażowani w działania takie jak stworzenie narzędzia 
informatycznego. 

4. Ramy czasowe 10/2019-09/2023 

5. Koszt (jeśli 
dotyczy) 

69.000,00 EUR 

6. Źródła 
finansowania (jeśli 
dotyczy) 

EFRR - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, II Oś Priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – projekt 
“LODZKIE GO BENELUX”  
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7. Monitorowanie  Liczba spotkań zorganizowanych celem zaprojektowania narzędzia 
ułatwiającego koordynację działań między podmiotami działającymi 
w ramach sektora ekologicznego;    

 Liczba pisemnych rekomendacji dla jednostki zarządzającej RPO WŁ;   
 Wzrost liczby projektów składanych przez ekologiczne MŚP w ramach RPO 

WŁ.     

 

Data  

Podpis  

Pieczątka  

 

 

 

 

 

 


