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Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, na zlecenie
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeanalizował 35 miast
średniej wielkości pod kątem ich atrakcyjności dla
inwestorów poszukujących lokalizacji pod działalność
biznesową i tworzenie nowych miejsc w sektorze usług
biznesowych (BPO, SSC, IT, R&D). Jednym z elementów analizy
było sprawdzenie innowacyjności tych miast – ABSL wytypował
liderów innowacyjności wśród miast średnich, stosując
pięciostopniową skalę – czytamy w portalu propertynews.pl.
– Źródła kreatywności i innowacyjności w miastach średniej
wielkości są wynikiem kilku czynników: jakości kapitału
ludzkiego w instytucjach samorządowych i dobrego
przywództwa, zdolności finansowych samorządów czy aspiracji
i poziomu oczekiwań mieszkańców, a przede wszystkim –
istniejącego w danym mieście kapitału społecznego.
Innowacyjności sprzyja też dobrze funkcjonująca współpraca
pomiędzy lokalną administracją, biznesem i uczelniami, a w
skali ponadlokalnej – dostęp do wiedzy w ramach wiodących
sieci uczelni krajowych i międzynarodowych. Potencjał
innowacyjny mogą też wyzwolić działania mające na celu
przezwyciężenie barier rozwojowych, np. poprzez pilotażowe
czy modelowe programy rewitalizacji – mówi Janusz Górecki,
szef działu analiz ABSL i współautor raportu.
„Analiza przeprowadzona przez ABSL pozwoliła na stworzenie
typologii badanych miast, gdzie kryteriami były: głębokość i
skala innowacji, różnorodność sfer, w których wprowadzono
innowacje i to czy były to pojedyncze działania czy też
komplementarny system pozwalający na wygenerowanie efektów
synergii. ABSL, opierając się na klasyfikacji „European

Innovation Scoreboard”, wyróżnił 5 szczebli: liderzy, silni
innowatorzy, aspirujący innowatorzy, umiarkowani innowatorzy
i skromni innowatorzy”.
Do grona liderów zaliczono Płock – to miasto zdecydowanie
wyróżnia się na mapie innowacyjności polskich miast średniej
wielkości. Jako silnych innowatorów wyróżniono: Opole,
Wałbrzych, Tarnów i Piłę. Działania w siedmiu ośrodkach
pozwalają na wyróżnienie ich jako aspirujących innowatorów.
Są to: Nysa, Legnica, Koszalin, Krosno, Elbląg, Nowy Sącz i
Gorzów Wielkopolski.
Jak uzasadniono wybór Płocka?
Płock został uznany za lidera innowacyjności, wyróżniając
się systemowymi i różnorodnymi rozwiązaniami innowacyjnymi w
skali krajowej i międzynarodowej. Miasto jest animatorem
kompleksowych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
(m.in. przestrzeń co-workingowa Przetwornia, koordynacja
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Hackathon City
Coders Płock) i konsekwentnie buduje swoją markę na poziomie
międzynarodowym poprzez globalną sieć CIFAL UNITAR (Płock
jest jedną z 15 lokalizacji biura CIFIAL na świecie).
Ponadto miasto jest strategicznym partnerem Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, odgrywa aktywną rolę w Baltic
Business Forum i Forum Rozwoju Mazowsza oraz jest obecne w
ratingu Fitch. Płock jest też liderem w zakresie wdrażania
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce (organizator m.in.
Międzynarodowego Forum PPP), wprowadza innowacje
konceptualne, takie jak strategia zrównoważonego rozwoju
Płock 3.0 (na lata 2018-2030) czy podejmuje działania na
rzecz centrum kompetencyjnego rolnictwa miejskiego.
W Płocku wdrożono też kompleksowe działania wspierające
innowacyjność (Rada Innowacji, PPP-T, AIP, udział w
projekcie Akcelerator Technologii Informacyjnej, współpraca
z NCBiR w ramach projektów elektromobilności), prowadzi się

tu aktywnie politykę mieszkaniową nastawioną na
przyciągnięcie młodych mieszkańców, wyróżnia się też
podejście do rewitalizacji (Staromiejskie Centrum Biznesu
Przetwornia, wielofunkcyjny dworzec PKP). W Płocku dobrze
funkcjonuje współpraca na linii administracja-biznesuczelnie.
O całym raporcie przeczytacie w artykule: Wschodzące gwiazdy
polskiej innowacyjności. Płock, Opole i Wałbrzych w czołówce
peletonu
Fot. Stark Fly – profesjonalne usługi dronami.

