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Celem badań była kompleksowa ocena klimatu inwestycyjnego 
w Małopolsce na poziomie gmin. Klimat inwestycyjny jest tu rozumiany 
jako zespół czynników wewnętrznych i  zewnętrznych dotyczących 
regionu, mogących oddziaływać na decyzje inwestycyjne. W  ramach 
badań oceniono elementy składowe klimatu inwestycyjnego (tzw. mikro-
klimaty) oraz działania realizowane przez jednostki samorządu terytorial-
nego, ukierunkowane na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu oraz poprawę obsługi inwestorów. Badanie prowadzono za 
pomocą metod ilościowych i jakościowych. Wyodrębniono i oceniono 
cechy składające się na klimat inwestycyjny, a następnie przetworzono 
je na wskaźniki syntetyczne. Badania jakościowe oparte były na informa-
cjach uzyskanych w trakcie wywiadów i ankiet: badanie ankietowe objęło 
90 gmin, przeprowadzono 87 wywiadów pogłębionych, w tym z zarzą-
dzającymi małopolskimi gminami (n=21), inwestującymi w tych gminach 
fi rmami zagranicznymi (n=31) i krajowymi (n=25) oraz z instytucjami oto-
czenia biznesu (n=10). Uwzględniono także wyniki równolegle prowa-
dzonego projektu Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku.

Rys. 1. Schemat postępowania badawczego

Źródło: opracowanie własne.

Województwo małopolskie należy do grupy pięciu najbardziej atrakcyj-
nych inwestycyjnie regionów w Polsce, choć ustępuje wyraźnie trzem 
wiodącym regionom: mazowieckiemu, śląskiemu i dolnośląskiemu, 

CEL BADAŃ, 

METODY 

I ŹRÓDŁA 

DANYCH



3

a nieznacznie wyprzedza wielkopolskie (IBnGR, 2011). W ostatnich pięciu 
latach Małopolska umocniła przewagę konkurencyjną w zakresie zasobów 
i kosztów pracy oraz aktywności wobec inwestorów (zwłaszcza oferty inwe-
stycyjnej). Polepszyła się atrakcyjność regionu dla prowadzenia działalności 
zaawansowanych technologicznie. Z uwagi na dywersyfi kację strukturalną 
gospodarki oraz niewielkie uzależnienie od zagranicznego popytu, Mało-
polska jest nadal względnie odporna na negatywne impulsy zewnętrzne. 
Główne czynniki i bariery atrakcyjności województwa prezentuje tab. 1.

Tab. 1. Czynniki i bariery atrakcyjności inwestycyjnej w województwie małopolskim

Najważniejsze czynniki i atuty
atrakcyjności inwestycyjnej

Najważniejsze bariery dla
atrakcyjności inwestycyjnej

• Wysoki poziom kapitału ludzkiego 
(korzystna sytuacja demografi czna, 
wysoki poziom wykształcenia, 
dostępność kwalifi kowanych kadr),

• Dobra dostępność komunikacyjna 
Krakowa i zachodniej części Małopolski 
(bliskość dwóch lotnisk 
międzynarodowych, połączenie 
autostradą A4 z Europą Zachodnią),

• Kraków jako bardzo atrakcyjne miasto do 
zamieszkania, jedna z wizytówek Polski,

• Wysoka atrakcyjność przyrodnicza 
i krajobrazowa regionu (największa liczba 
parków narodowych i krajobrazowych 
oraz liczne uzdrowiska),

• Duży rynek zbytu (w tym w pobliskiej 
konurbacji katowickiej),

• Szerokie kontakty zewnętrzne (wynikające 
m.in. z przeszłości emigracyjnej regionu),

• Wysoki stopień spójności społecznej,
• Silna przedsiębiorczość lokalna,
• Duże zaangażowanie instytucji 

regionalnych w kreowanie klimatu 
inwestycyjnego,

• Skoordynowanie obsługi inwestora 
na poziomie regionalnym (CeBiM),

• Zgromadzony „kapitał wiedzy” w zakresie 
działań proinwestycyjnych,

• Obecność rozpoznawalnych światowych 
koncernów, które zainwestowały 
w Małopolsce,

• Obecność renomowanych i wiodących 
szkół wyższych i instytutów badawczych.

• Niewiele atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych (duże rozdrobnienie 
działek, niewielka podaż, konfl ikty 
z innymi funkcjami – rozproszone 
osadnictwo, suburbanizacja, 
tereny chronione),

• Słaba i bardzo słaba dostępność 
komunikacyjna wschodniej i południowo-
wschodniej części województwa,

• Wysoka i szybko rosnąca atrakcyjność 
innych obszarów w Polsce , 
w tym obszarów graniczących 
z województwem małopolskim, 
konkurujących o inwestycje 
(województwa śląskie i podkarpackie),

• Niekontrolowana suburbanizacja, 
która w dłuższej perspektywie będzie 
powodować degradację atrakcyjnego 
krajobrazu, a także generować olbrzymie 
trudności transportowe (poprawa 
zewnętrznej dostępności będzie 
niweczona trudnościami komunikacyjnymi 
w miastach),

• Słaby gospodarczy komponent wizerunku 
Małopolski wśród inwestorów 
zewnętrznych,

• Brak koordynacji polityki proinwestycyjnej 
na terenie KOM.

Źródło: opracowanie własne.
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Zaobserwowano silne zintensyfi kowanie działań proinwestycyjnych 
na terenie województwa w porównaniu ze stanem zdiagnozowanym 
w poprzedniej edycji badania z 2006 roku. Podwoiła się liczba gmin, 
które w dokumentach strategicznych przewidziały wdrożenie różnego 
rodzaju inicjatyw proinwestycyjnych. Dwukrotnie wzrosła też powierzch-
nia terenów inwestycyjnych.

W ostatnich trzech latach na poziomie regionalnym doszło do znaczą-
cej jakościowo zmiany w organizacji systemu obsługi inwestora w regio-
nie przez powołanie wyjątkowej w skali Polski inicjatywy Centrum Busi-
ness in Małopolska (CeBiM), która integruje działania trzech instytucji 
regionalnych, odpowiedzialnych za działania proinwestycyjne na szcze-
blu regionu: MARR, KPT i UMWM. Obecnie głównym celem regionu 
powinna być stabilizacja tej jednostki oraz podejmowanie wysiłków 
w celu dalszego wzmacniania jej działalności. CeBiM powinien być rów-
nież głównym źródłem budowania wiedzy i umiejętności przedstawicieli 
samorządów lokalnych zaangażowanych w przyciąganie inwestorów.

Spośród innych działań podejmowanych przez instytucje regionalne 
najistotniejszym przedsięwzięciem było dofi nansowanie tworzenia i roz-
wijania stref aktywności gospodarczej ze środków unijnych (Działanie 4.3 
MRPO). Inicjatywa ta jest bardzo cenna jako bezpośrednio skierowana na 
przezwyciężenie głównej bariery w przyciąganiu nowych inwestycji 
w regionie, czyli niedobór atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wymie-
nić należy ponadto działania Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki, 
a zwłaszcza zlecenie badania Poziom obsługi inwestorów w Małopolsce, 
którego efektem był m.in. poradnik Standardy obsługi inwestorów w Mało-
polsce. Ponadto WUP w Krakowie zrealizował program Inwestor: Partner-
stwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry 
oraz usług outplacementowych. Efekty tego projektu są wprawdzie bardzo 
zróżnicowane przestrzennie, ale bez wątpienia przyczynił się on do wzro-
stu świadomości oraz wiedzy na temat działań proinwestycyjnych wśród 
przedstawicieli małopolskich gmin. Pewnym problemem może być trwa-
łość osiągniętych efektów.

Instytucje publiczne w województwie małopolskim zbudowały 
w ostatnich pięciu latach znaczący kapitał instytucjonalny oraz zgroma-
dziły wysoce użyteczną wiedzę na temat działań proinwestycyjnych, 
co sytuuje województwo w gronie liderów w tym względzie w Polsce. 
Stworzony potencjał instytucjonalny systemu obsługi inwestora należy 
nadal wzmacniać, usprawniać jego działanie i promować dyfuzję dobrych 
praktyk.
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Przeprowadzona analiza klimatu inwestycyjnego i składających się 
nań mikroklimatów cząstkowych pozwalała na szczegółowe i wielo-
aspektowe poznanie zróżnicowań wewnętrznych w województwie. Róż-
nice te występują zarówno na poziomie ponadlokalnym – między subre-
gionami województwa małopolskiego – jak i w skali lokalnej. Większość 
różnic na poziomie subregionalnym ma charakter warunków, to znaczy, 
że są one zastane i trudne do zmiany w krótkim okresie. Warunki te wiążą 
się z cechami sieci osadniczej, wielkością potencjału gospodarczego 
i ludnościowego oraz „czynnikiem ludzkim”, tj. postawami, kwalifi kacjami 
i kompetencjami mieszkańców, urzędników i przedsiębiorców. Kluczowe 
znaczenie ma dostępność komunikacyjna, której zmiana wymaga najczę-
ściej znacznych nakładów fi nansowych na infrastrukturę. Natomiast zróż-
nicowanie klimatu inwestycyjnego na poziomie lokalnym wynika przede 
wszystkim ze stopnia aktywności proinwestycyjnej lokalnych samorzą-
dów, kreowanej przez nie podaży infrastruktury oraz „miękkich czynni-
ków”, przyciągających i zatrzymujących inwestorów w danym miejscu.

Korzystna kombinacja „twardych” i „miękkich” czynników lokalizacji, 
m.in. cechy rynku pracy, dostępność komunikacyjna, bliskość wielkiego 
miasta (rynek zbytu, jakość życia, dostępność usług dla biznesu), sprawia, 
że najwyższą i wciąż umacniającą się atrakcyjnością inwestycyjną cechują 
się gminy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, zwłaszcza Kraków 
i jego strefa podmiejska, a szczególnie gminy o korzystnym położeniu 
komunikacyjnym względem lotniska i autostrady oraz posiadające 
wysoką atrakcyjnością rezydencjonalną (Wyżyna Krakowsko-Często-
chowska, Pogórze Wielickie). Stabilny, dobry klimat inwestycyjny cechuje 
powiaty: oświęcimski i chrzanowski. Najsłabszy klimat inwestycyjny 
odnotowano (poza miastami powiatowymi i wybranymi gminami) 
w subregionach tarnowskim, nowosądeckim i nowotarskim, przy czym 
ten ostatni odnotował znaczący postęp w porównaniu z poprzednią edy-
cja badania, co wynika m.in. z jego silnego powiązania funkcjonalnego 
z Krakowem (rys. 2).

ZRÓŻNICOWANIE 

KLIMATU 

INWESTYCYJNEGO 

W REGIONIE
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Rys. 2. Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim – wskaźnik syntetyczny

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższe wartości syntetycznego wskaźnika klimatu inwestycyj-
nego dotyczą Krakowa i gmin położonych w jego bezpośrednim sąsiedz-
twie. Taki wynik jest potwierdzeniem i  zarazem ilustracją procesów 
metropolizacji, gdyż klimat inwestycyjny – w szczególności czynniki 
słabo zależne od działań samorządu – w wielu wypadkach są funkcją 
odległości od centrum metropolii.

Spadek atrakcyjności od głównego bieguna wzrostu jest różny 
w zależności od kierunku w przestrzeni geografi cznej. Dobry klimat inwe-
stycyjny w zachodniej części województwa wynika tak samo z lokalnych 
zasobów, jak i z dobrej dostępności do Krakowa i konurbacji katowickiej. 
Wysokimi wartościami syntetycznego indeksu klimatu inwestycyjnego 
odznaczają się także pozostałe wiodące ośrodki miejskie w wojewódz-
twie, które niemal zawsze uwidaczniają się jako „wyspy” o dobrym klima-
cie inwestycyjnym (Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ) w otoczeniu mniej 
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atrakcyjnych gmin. Inaczej niż w przypadku Krakowa, Tarnów i Nowy Sącz 
nie wytwarzają na tyle silnych impulsów wzrostowych, by istotnie pod-
nieść atrakcyjność inwestycyjną otaczających je terenów wiejskich.

Niskie wartości wskaźnika syntetycznego klimatu inwestycyjnego cha-
rakteryzują peryferyjnie położone gminy wiejskie, a także miejsko-wiejskie 
wokół małych miast. Najbardziej przyczyniła się do tego ich słaba dostęp-
ność komunikacyjna, niski poziom rozwoju usług dla biznesu, niska przed-
siębiorczość oraz słabe wyposażenie infrastrukturalne. Większość z nich 
cechuje się także niską atrakcyjnością rezydencjonalną (poza gminami 
górskimi) oraz słabym poziomem kapitału ludzkiego (wykształcenie).

W okresie 2006 – 2012 większość wskaźników (np. wykształcenie, 
poziom wyposażenia mieszkań, dostępność transportowa, aktywność 
proinwestycyjna samorządów) uległa znaczącej poprawie. Pozytywnym 
procesem jest zmniejszenie się różnic między najlepszą a najgorszą 
gminą w województwie, przy jednoczesnym przesunięciu w górę 
zarówno wartości minimalnych, jak i maksymalnych: zmiana wskaźnika 
dla Krakowa +3,6, zmiana wskaźnika dla gminy zajmującej ostatnią lokatę 
o +9,4; równocześnie średnia dla wszystkich gmin poprawiła się o +4,4. 
Obserwowane zmiany potwierdzają postępujący proces metropolizacji 
przestrzeni w województwie. Gminy o najwyższym awansie koncentrują 
się na północ i zachód od Krakowa (rys. 3).

Atrakcyjność niektórych obszarów, zwłaszcza Krakowa, jest tak duża, 
że przyciąga on znaczących inwestorów, nawet bez wyraźnej determina-
cji władz samorządowych w tym zakresie. W obszarach o dużej atrakcyj-
ności inwestycyjnej sam potencjał gospodarczy może być czynnikiem 
wystarczającym do pozyskania kapitału zewnętrznego. Wzmocnienie 
sprzyjających czynników atrakcyjności przez proinwestycyjne działania 
samorządów jest jednak warunkiem koniecznym do przyciągnięcia inwe-
storów zewnętrznych w większości gmin województwa. O tym, że czyn-
niki atrakcyjności słabo zależne od władz lokalnych są ważne, ale nie 
determinujące, świadczy fakt, że w tej samej odległości od Krakowa, 
Tarnowa czy Nowego Sącza znajdują się gminy znacznie różniące się 
wskaźnikiem klimatu inwestycyjnego. Podstawową zmienną różnicującą 
jest w tym przypadku aktywność miejscowych samorządów.
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Rys. 3. Zmiany lokat gmin pod względem wartości wskaźnika syntetycznego klimatu 

inwestycyjnego 2006 - 2012

Źródło: opracowanie własne.

Obszary o zbyt niskim ogólnym poziomie atrakcyjności dla inwesto-
rów zewnętrznych oraz pozbawione „specyfi cznych” czynników przycią-
gających (tzn. atrakcyjnych dla wybranej branży), nawet przy bardzo 
dużej determinacji lokalnych władz, mają bardzo ograniczone szanse 
na przyciągnięcie średniego i dużego inwestora zagranicznego. Pierw-
szym krokiem w  skutecznej polityce proinwestycyjnej na takich obsza-
rach powinno być zatem wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, przede 
wszystkim kreowanie dobrych warunków dla inwestowania tych fi rm, 
które już na tym terenie działają. Będzie to bardziej skuteczne 
na takich obszarach niż przeznaczanie dużych środków na przyciąganie 
dużych, nowych inwestorów z zewnątrz.
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W perspektywie do roku 2017 – mimo niezbyt długiej perspektywy 
czasowej – klimat inwestycyjny regionu poprawi się w zauważalnym 
stopniu. Odpowiadać za to będzie w szczególności poprawa dostępności 
komunikacyjnej, a także konsekwentne, choć wolniejsze, zmiany w zakre-
sie pozostałych mikroklimatów. Natomiast zróżnicowanie w poziomie kli-
matu inwestycyjnego poszczególnych części regionu nieznacznie się 
zwiększy, co wynika z procesów metropolizacji oraz związanej z nimi 
większej aktywności społecznej i gospodarczej w Krakowskim Obszarze 
Metropolitalnym. Największa poprawa zachodzić będzie w zakresie 
mikroklimatów:

• dostępności komunikacyjnej – dzięki inwestycjom drogowym 
realizowanym w regionie, w szczególności dzięki otwarciu kolej-
nych odcinków autostrady A4 w stronę Rzeszowa,

• przedsiębiorczości – wynikać będzie ze wzmacniania zasobów 
kapitału ludzkiego oraz wzrostu zamożności mieszkańców,

• aktywności proinwestycyjnej gmin – dzięki upowszechnianiu się 
dobrych praktyk, wzrostowi świadomości i wiedzy wśród przedsta-
wicieli władz samorządowych oraz dzięki wsparciu działań proinwe-
stycyjnych ze środków unijnych w nowej perspektywie fi nansowej 
2014 – 2020.

Wśród zagranicznych menedżerów brak jest wyobrażeń na temat 
regionu Małopolski. Bardziej rozpoznawalna jest marka Krakowa, choć 
w mniejszym stopniu pod kątem gospodarki i inwestycji, a raczej jako 
zabytkowe miasto, odgrywające ważną rolę kulturową i  turystyczną. 
W przypadku inwestorów krajowych Małopolska postrzegana jest jako 
obszar sprzyjający przedsiębiorczości.

Przeprowadzone badania wykazały niedoskonałości w prowadzo-
nych działaniach promocyjno-informacyjnych, np. brak koordynacji mię-
dzy poszczególnymi podmiotami. Respondenci wskazywali jednak, że od 
kampanii wizerunkowych ważniejsze jest wzmacnianie bezpośredniego 
kontaktu z inwestorami oraz rozwój dialogu między sferą publiczną i pry-
watną. Szczególnie ważne jest profesjonalne zaangażowanie w opraco-
wanie pełnego, technicznie doskonałego przekazu na temat posiadanej 
oferty inwestycyjnej.

Rozmowy z inwestorami zagranicznymi pozwoliły na ujawnienie 
motywacji i czynników lokalizacji w Małopolsce. Jak wspomniano, 
korzystna kombinacja „twardych” i „miękkich” czynników lokalizacji, 
takich jak cechy rynku pracy, dostępność komunikacyjna, bliskość wiel-
kiego miasta (rynek zbytu, jakość życia, dostępność usług dla biznesu), 
sprawia, że fi rmy zagraniczne lokują się przede wszystkim w Krakowskim 
Obszarze Metropolitalnym.

PROGNOZA 
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INWESTYCYJNEGO

KLIMAT 

INWESTYCYJNY 

W OPINII 

INWESTORÓW 

I SAMORZĄDÓW
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Wielu inwestorów oczekuje od władz samorządowych proaktywnej 
polityki na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a następnie prowa-
dzenia przez nich działalności w danym miejscu. Jednym z głównych pro-
blemów dla inwestorów jest skomplikowanie systemu prawnego oraz 
zbytnie zbiurokratyzowanie wszelkich procedur. Samorządy, które poma-
gają w likwidowaniu barier administracyjnych w rozpoczęciu inwestycji 
oraz służą pomocą w formalnościach na etapie jej realizacji, są dobrze 
postrzegane przez przedsiębiorców, co przynosi później efekty w postaci 
pozyskiwania nowych inwestorów.

Wobec rosnącej konkurencji innych obszarów, a także zwiększania się 
roli reinwestycji, coraz większego znaczenia nabiera opieka poinwesty-
cyjna. W opinii inwestorów, poziom tej opieki jest w gminach Małopolski 
bardzo zróżnicowany – od całkowitej obojętności po niemal służebną 
postawę wobec inwestora.

W oparciu o analizę trendów w napływie inwestycji zagranicznych 
greenfi eld do Małopolski oraz wywiady z przedsiębiorstwami i instytu-
cjami otoczenia biznesu, do branż o wysokim potencjale wzrostu zali-
czono teleinformatykę (ICT), nowoczesne usługi biznesowe (centra BPO, 
SSC i R&D), biotechnologię (LifeScience), usługi tzw. srebrnej gospodarki 
oraz usługi czasu wolnego.

Przemysł wysokich technologii oraz usługi oparte na wiedzy będą się 
skupiać przede wszystkim w Krakowie i KOM. Małopolska Zachodnia 
i subregion tarnowski jest atrakcyjny przede wszystkim dla przemysłu 
średnich i średnio-wysokich technologii. Usługi czasu wolnego oraz 
branże „srebrnej gospodarki” znajdują dobre warunki do rozwoju przede 
wszystkim w subregionie podhalańskim i sądeckim (tab. 2).

Tab. 2. Prognozowane branże wzrostu dla subregionów Małopolski

Subregion Prognozowane branże wzrostu

Krakowski Obszar 
Metropolitalny

ICT, nowoczesne usługi dla biznesu, biotechnologia, 
R&D, przemysł wysokich i średnio-wysokich technologii, 
usługi czasu wolnego

Małopolska Zachodnia
Gałęzie przemysłu średnio i średnio-wysokich 
technologii, usługi czasu wolnego

Subregion sądecki
Usługi czasu wolnego, „srebrna gospodarka”, 
usługi wiedzochłonne 

Subregion podhalański Usługi czasu wolnego, „srebrna gospodarka”

Subregion tarnowski
Gałęzie przemysłu średnich technologii 
i średnio-wysokich technologii 

Źródło: opracowanie własne.

BRANŻE 

SZYBKIEGO 

WZROSTU
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Dla prowadzenia polityki proinwestycyjnej istotne jest, aby wykorzy-
stać i ulepszać istniejące czynniki atrakcyjności oraz stwarzać nowe, a jed-
nocześnie znosić lub ograniczać istniejące bariery. Działania te muszą 
ogniskować się na trzech podstawowych kategoriach czynników roz-
woju: 1) jakości instytucji publicznych, 2) kompetencjach i kwalifi kacjach 
mieszkańców oraz 3) infrastrukturze technicznej i społecznej (tab. 3).

Jednym z głównych zadań samorządu województwa małopolskiego 
powinno być dalsze stymulowanie i promowanie rozwoju ponadlokalnej 
współpracy w zakresie działań proinwestycyjnych. W system wojewódz-
kiej współpracy proinwestycyjnej, którego trzon stanowią prężnie działa-
jące regionalne instytucje otoczenia biznesu, w coraz większym stopniu 
powinny się włączyć nie tylko samorządy gmin, ale także władze powia-
towe. Największym zidentyfi kowanym wyzwaniem w tym względzie jest 
słaba współpraca między gminami Krakowskiego Obszaru Metropolital-
nego oraz nierównowaga między promowaniem oferty regionalnej – 
między KOM a gminami położonymi peryferyjnie względem rdzenia 
gospodarczego województwa. Ta ostatnia wynika z trudnego wyboru 
między efektywnością podejmowanych działań a imperatywem równo-
ważenia rozwoju w przestrzeni województwa.

Tab. 3. Wybrane rekomendacje w podziale na podstawowe czynniki rozwoju

Obszar Wybrane rekomendacje

Jakość 
instytucji 

publicznych

Dalsze doskonalenie systemu obsługi inwestora, m.in. przez ograniczanie 
istniejących barier administracyjnych. Monitorowanie aktywności 
inwestorów miejscowych i zewnętrznych wraz z poznaniem ich oczekiwań. 
Wypracowanie porozumienia z instytucjami, 
z którymi współpraca jest niezbędna w procesie inwestycyjnym.

Organizowanie wizyt studyjnych w gminach będących liderami kreowania 
klimatu inwestycyjnego. Upowszechnianie dobrych praktyk.

Opracowanie i aktualizowanie przez MOG standardowego zestawu danych 
dla gmin prezentującego możliwie najbardziej aktualne, wyczerpujące 
i pełne informacje statystyczne wymagane przez inwestorów.

Pomoc dla gmin w zakresie wywiadu gospodarczego ze strony instytucji 
regionalnych (CeBiM, MOG).

Nacisk na ulepszanie obsługi w urzędach publicznych tam, gdzie przebywa 
wielu obcokrajowców (np. osoby posługujące się biegle językiem angielskim 
w ZUS czy Urzędzie Skarbowym).

Wzmacniania pozycji i kompetencji CeBiM.

Silne uwzględnienie w promocji wizerunku Małopolski wymiaru biznesowego.

WYBRANE 

REKOMENDACJE
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Obszar Wybrane rekomendacje

Kompetencje
i kwalifi kacje 
mieszkańców

Utrzymanie i wzmocnienie pozycji miast Małopolski, przede wszystkim 
Krakowa, jako silnych ośrodków szkolnictwa wyższego.

Współpraca z uczelniami wyższymi w przyciąganiu inwestorów 
o profi lach zgodnych z branżami uznanymi za strategiczne i rozwojowe 
(np. biotechnologia, IT, chemia, kierunki techniczne i inżynieryjne).

Monitorowanie potrzeb i preferencji sfery gospodarczej, reagowanie 
na pojawiaj ce się potrzeby ze strony przedsiębiorców, nacisk na kształcenie 
„miękkich kompetencji”.

Infrastruktura 
techniczna
i społeczna

Intensyfi kacja działań związanych z pozyskiwaniem nowych terenów 
inwestycyjnych oraz ich scalaniem. Regulowanie stanu prawnego 
nieruchomości przeznaczanych pod działalność gospodarczą.

Wspieranie organizacyjne i fi nansowe gmin w przygotowaniu ofert 
inwestycyjnych, a w szczególności w kosztownych działaniach scalania 
i uzbrajania działek (dedykowane działanie w ramach RPO w perspektywie 
programowania 2014+).

Wprowadzenie mechanizmów wzmacniających atrakcyjność terenów 
poprzemysłowych (działek brownfi eld), np. w postaci dedykowanego 
funduszu w perspektywie programowania 2014+.

Aktywny lobbing środowisk regionalnych (władz, parlamentarzystów) 
na rzecz budowy drogi ekspresowej do Nowego Sącza oraz linii kolejowej 
do Nowego Sącza i Zakopanego (Podłęże-Piekiełko-Nowy Sącz-Chabówka).

Dalsze działania podnoszące jakość życia mieszkańców, w tym tworzenie 
przyjaznych przestrzeni publicznych, rozwój komunikacji miejskiej, 
ścieżek rowerowych, rewitalizacja zdegradowanych obszarów, wspieranie 
wydarzeń kulturalnych, tożsamości dzielnicowych, a także inicjatyw 
zorientowanych na niepolskich mieszkańców miast.

Źródło: opracowanie własne.

Pełna wersja raportu dostępna na stronie:

www.mog.malopolska.pl
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