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Główne wnioski

Województwo Łódzkie ma szansę pozyskania nawet 45 mld zł ze 
wszystkich Funduszy Strukturalnych w latach 2021-2027, w tym 13 
mld zł środków publicznych z samego Mechanizmu Sprawiedliwej 
Transformacji (JTM) lub połowę tych środków jeśli nie zadeklaruje neu-
tralności klimatycznej do 2050 r.

Ponadto, istnieją dodatkowe źródła finansowania sprawiedliwej trans-
formacji w regionie, w tym programy rozwojowe polskich instytucji 
(PFR, BGK, ARP, NFOŚiGW), programy europejskiej LIFE, Horizon Europe 
i inne.

Finansowanie procesu sprawiedliwej transformacji powinno bazować 
nie tylko na środkach publicznych, ale także prywatnych w modelu 
finansowania hybrydowego lub poprzez emisję zielonych obligacji.

Przeznaczenie środków JTM na zielone inwestycje, obok ogromnego 
potencjału generacji zatrudnienia i wartości dodanej, będzie prowa-
dzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych, przybliżając Polskę i Unię 
Europejską do celu neutralności klimatycznej w 2050 r., a także zapeł-
niając lukę w bilansie energetycznym kraju.

Największy potencjał kreacji miejsc pracy w woj. łódzkim mają termo-
modernizacja budynków, energetyka słoneczna i wiatrowa. Dodatkowe 
miejsca pracy może stworzyć rozwój sektora produkcyjnego – wytwa-
rzanie komponentów do farm słonecznych i wiatrowych, baterii do 
pojazdów elektrycznych czy magazynów energii.

Zielone inwestycje realizowane z samych środków publicznych JTM 
mogą wygenerować 61 tys. miejsc pracy w regionie bełchatowskim, 
czyli 6-krotnie więcej niż obecna liczba zatrudnionych w kompleksie 
Elektrowni Bełchatów. Brak deklaracji neutralności klimatycznej do 
2050 r. zmniejszy tę liczbę o 25 tys.

Przy mniej konserwatywnych założeniach, użycie dodatkowych źródeł 
finansowania publicznego i zaangażowaniu sektora prywatnego, kre-
acja miejsc pracy może być znacząco wyższa, gdyż potencjał tech-
niczny samych zielonych inwestycji w woj. łódzkim jest ogromny  
i wynosi nawet 186 mld zł.

Zielone inwestycje w województwie łódzkim i, w szczególności, w powie-
cie bełchatowskim, mają szansę wygenerować dużą liczbę miejsc pracy 
i z nawiązką zastąpić obecne zatrudnienie w górnictwie i spalaniu węgla 
brunatnego, co jest kluczowe w procesie sprawiedliwej transformacji  
i odejściu od wytwarzania energii z węgla.
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