
Nowa polityka przemysłowa i innowacje 

w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym



Pierwsze inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej 

KOM – LOKOMOTYWY ROZWOJU



IMPULS DO ROZWOJU

2000 r. Inwestycja Toyota – poszukiwanie 200 ha



LESSON LEARNED

2005 r. Inwestycja MAN  – zezwolenie na działalność w sse



KOM - INWESTORZY STRATEGICZNI



SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W KOM



EFEKTY FUNKCJONOWANIA SSE W KOM

nakłady 

inwestycyjne 

146601,6 mld. zł

miejsca pracy



STREFA 2.0



KPT NA RZECZ KOM



WSPARCIE DLA WYSOKICH TECHNOLOGII



NOWA POLITYKA 

PRZEMYSŁOWA



• zaawansowana produkcja, w tym high-tech w gminach 

KOM 

• softlanding polskiego i globalnego B+R w samym 

Krakowie, Pychowicach czy Nowej Hucie 

• konieczne jest poszukiwanie nisz i dużych wschodzących 

rynków w skali globalnej 

• specjalizacja dla KOM: Internet of Things oraz SMART 

CITY

Zrównoważony rozwój - zrównoważone 

inwestycje



Wspólna polityka proinwestycyjna

• przygotowanie wspólnej oferty obszaru KOM

• Wspólna promocja gospodarcza

• możliwość konkurowania z stolicami - Praga, Budapeszt

Top 100 Global Outsourcing Cities 2007-2014 - Top Cities in Central & Eastern Europe



Wykorzystanie istniejących narzędzi



Tworzenie nowych narzędzi

• NOWA HUTA jako laboratorium rozwiązań smart city

• LIVING LAB: ekosystem testowania nowych produktów i usług, 

skracający do minimum drogę między projektantem a 

użytkownikiem. 

• Kluczowe założenia są bliskie metodologii start-upowej i 

obejmują design thinking, user experience oraz lean 

management
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Co Nowa Polityka Przemysłowa oraz smart 

city oznacza w kontekście ZIT?

• projekty związane z infrastrukturą gospodarczą (SAG) powinny być elementem 

szerszej strategii rozwoju gospodarczego Małopolski oraz wykorzystywać 

dostępne narzędzia proinwestycyjne (SSE)

• w wypadku Nowej Huty, SAG powinien być elementem szerszego założenia 

urbanistycznego projektowanego w paradygmatach smart oraz living lab, a nie 

tylko strefą przemysłową czy centrum logistycznym

• projekty związane z mobilnością powinny być zgodne ze strategią rozwoju 

zrównoważonego transportu metropolitarnego, z jednoznacznym priorytetem dla 

transportu zbiorowego

• konieczne jest zapewnienie miejsca dla projektów B+R oraz wdrożeniowych w 

obszarze IoT oraz smart city, w formie konkursowej w ramach ZIT lub/oraz w 

innych działaniach MRPO (oś I)



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
Krzysztof Krzysztofiak  


