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UKŁAD UWARUNKOWAŃ DO AKTUALIZACJI STRATEGII

POLITYKA SPÓJNOŚCI

CELE I ZAKRES TEMATYCZNY POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021-2027

CELE HORYZONTALNE:
1. Budowanie zdolności administracyjnych
2. Współpraca między regionami i ponad granicami

5 „NOWYCH” CELÓW:
1. Inteligentna Europa (innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza)
2. Zielona, niskoemisyjna Europa (transformacja energetyki, gospodarka o obiegu
zamkniętym, adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem)

3. Lepiej połączona Europa (mobilność i połączenia teleinformatyczne)
4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (Europejski Filar Praw Socjalnych)
5. Europa bliżej obywateli (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wiejskich i
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych)

KONCENTRACJA TEMATYCZNA:
1. Inteligentna Europa (35 %)

2. Niskoemisyjna Europa (30 %)
3. Włączenie społeczne, w tym integracja imigrantów (25 %)

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI

Poziom
współfinansowania
Programowanie
5+2
Kwalifikowalność
VAT’u
Instrumenty
Terytorialne

• 70 % (regiony słabo rozwinięte, najbardziej oddalone, FS,
INTERREG)
• 55 % (regiony w okresie przejściowym)
• 40 % (regiony lepiej rozwinięte)
• do 95 % działania innowacyjne w ramach EFS+

• Przegląd w 2025 r. oraz ponowne programowanie na 20262027, zamiast „rezerwy wykonania”

• Kwalifikowalny w projektach o wartości do 5 mln EUR
• Całkowicie niekwalifikowalny dla pozostałych projektów

• Kontynuacja dla wymiaru terytorialnego
w ramach: ZIT, RLKS (CP 1-5) lub innych (nowych) instrumentów
terytorialnych w ramach CP 5

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE POLITYKI SPÓJNOŚCI

Instrumenty
Finansowe

Zasada n +

Wyłączenia
Koszty
uproszczone

• Uelastycznienie Instrumentów Finansowych, w tym ich łączenie z
innym wsparciem UE

• Powrót do zasady n+2

• Ograniczenia dla projektów z zakresu: energetyki
(paliwa kopalne), taboru kolejowego, infrastruktury
lotniczej, kultury i wsparcia dużych firm

• Obowiązkowe dla projektów poniżej 200 tys. EUR

INICJATYWA COAL REGIONS IN TRANSITION
Jesień 2017 r. – Komisja Europejska zainicjowała projekt skierowany
do regionów górniczych Unii Europejskiej

Cel: wspieranie regionów górniczych w opracowywaniu strategii i
identyfikacji projektów, które mogą stymulować transformację

Platforma dla regionów górniczych
w okresie transformacji
gospodarczej
[wielostronne forum mające na celu
wsparcie identyfikacji, rozwoju i
wdrażania projektów]

Krajowe Zespoły Operacyjne
[wypracowanie konkretnych rekomendacji
dla regionów pilotażowych: obecnie
Śląskie (Polska), Trencin (Słowacja),
Zachodnia Macedonia (Grecja),
Brandenburgia i Saksonia (Niemcy)]

Koordynacja PL: Ministerstwa: Energii, Inwestycji i Rozwoju przy współpracy z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wśród partnerów województwa
znajdują się: Główny Instytut Górnictwa, KSSE S.A oraz GZM

STRATEGIA NA RZECZ
ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU
14.02.2017 r.

UKŁAD STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
CEL GŁÓWNY, CELE SZCZEGÓŁOWE, OBSZARY

CEL GŁÓWNY
Tworzenie warunków
dla wzrostu dochodów
mieszkańców Polski
przy jednoczesnym
wzroście spójności w
wymiarze społecznym,
ekonomicznym,
środowiskowym
i terytorialnym

Cel szczegółowy I: Trwały
wzrost gospodarczy
oparty coraz silniej o
wiedzę, dane i
doskonałość
organizacyjną

Cel szczegółowy III:
Cel szczegółowy II:
Rozwój społecznie
wrażliwy
i terytorialnie
zrównoważony

Skuteczne państwo i
i instytucje służące
wzrostowi oraz
włączeniu
społecznemu i
gospodarczemu

Obszary niezbędne do osiągnięcia celów Strategii:
Kapitał ludzki i społeczny, Cyfryzacja, Transport,
Energia, Środowisko, Bezpieczeństwo narodowe

CEL SZCZEGÓŁOWY II – ROZWÓJ SPOŁECZNIE WRAŻLIWY
I TERYTORIALNIE ZRÓWNOWAŻONY
OBSZARY

SPÓJNOŚĆ
SPOŁECZNA

ROZWÓJ
ZRÓWNOWAŻONY
TERYTORIALNIE

CELE
Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa
dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania
demograficzne
Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na
rynku pracy

Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne
potencjały poszczególnych terytoriów
Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk
ukierunkowanych terytorialnie

CEL 1. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KRAJU WYKORZYSTUJĄCY
INDYWIDUALNE POTENCJAŁY POSZCZEGÓLNYCH TERYTORIÓW

Kierunek interwencji 2.
Wsparcie dla
podwyższania
atrakcyjności
inwestycyjnej Śląska oraz
promocji zmian
strukturalnych

Kierunek interwencji 3.
Aktywne gospodarczo i
przyjazne mieszkańcom
miasta
3.3 Aktywizacja potencjałów miast
średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze

• Projekt strategiczny: Program dla
Śląska

• Projekt strategiczny: Pakiet działań
dla średnich miast tracących funkcje
społeczno-gospodarcze (woj.
śląskie: Rydułtowy, Zabrze,
Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Bytom,
Świętochłowice)

PROGRAM DLA ŚLĄSKA

Komitet Sterujący dla Programu dla Śląska przy Wojewodzie Śląskim

Cel

Kierownik programu:
Departament Strategii Rozwoju, MIiR

Budżet PdŚ

Produkty

Zmiana w długookresowej perspektywie
czasowej profilu gospodarczego regionu i
stopniowe zastępowania tradycyjnych
sektorów gospodarki, nowymi
przedsięwzięciami w sektorach bardziej
produktywnych i innowacyjnych.

• 50 przedsięwzięć kluczowych
• 21 przedsięwzięć horyzontalnych
40
mld zł

• 2 przedsięwzięcia studialne

Problemy i ryzyka
Brak zapewnionych źródeł finansowania dla wszystkich projektów (m.in.
projektów energetycznych)
Duża liczba podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych
przedsięwzięć

Proponowane rozwiązania
Organizowanie spotkań Ministra z kierownictwem poszczególnych
resortów oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację
kluczowych przedsięwzięć
Stworzenie dwustopniowego systemu zarządzania i monitorowania
obejmującego zarówno poziom centralny, jak i regionalny

KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU
REGIONALNEGO 2030
Projekt z dn. 08.06.2018 r.

WYZWANIA ROZWOJOWE KRAJU I REGIONÓW DO 2030 R.
Gminy o ubytku ludności ponad 10% do 2030 r.

Przeciwdziałanie negatywnym
skutkom procesów
demograficznych i migracji
Ludność w wieku 15-64 lata według poziomu wykształcenia
w 2016 r.

Rozwijanie i wykorzystanie
dostępnego kapitału ludzkiego i
społecznego
Produktywność (WDB na pracującego) w województwach w 2014
r.(%), Polska=100
Mazowieckie
Lubelskie

Wzrost produktywności i
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WYZWANIA ROZWOJOWE KRAJU I REGIONÓW DO 2030 R.
Zmiany w liczbie przewiezionych pasażerów w latach 20112016, z uwzględnieniem grup wielkościowych miast wg GUS

Rozwój infrastruktury podnoszącej
konkurencyjność, atrakcyjność
inwestycyjną i warunki życia w
regionach
Przeciwdziałanie nierównościom
terytorialnym i przestrzennej
koncentracji problemów
rozwojowych oraz niwelowanie
sytuacji kryzysowych na obszarach
zdegradowanych

Wielkość dochodów własnych budżetów gmin w przeliczeniu na mieszkańca
(wielkość uśredniona w wartościach nominalnych dla lat 2010-2016
Wielkość
dochodów własnych budżetów gmin w przeliczeniu na mieszkańca
w przeliczeniu na średni stan ludności ww okresu)

Zwiększenie efektywności zarządzania
rozwojem i finansowania działań
rozwojowych
BEZ_Z_2016_GSAM by DWL1016M
437,99
800,01
1 000,01
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2 000,01
3 500,01
10 000,01

to
to
to
to
to
to
to
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45 588,41

(351)
(419)
(536)
(443)
(419)
(264)
(42)
(4)

ZMIANY W PARADYGMACIE PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU

MODEL
model polaryzacyjno-dyfuzyjny

model rozwoju odpowiedzialnego

koncentracja na aglomeracjach wsparcie
dyfuzji procesów rozwojowych z dużych
ośrodków wzrostu na obszary sąsiadujące

koncentracja wsparcia na słabszych
gospodarczo obszarach i nadanie impulsów do
ich powiązań z otoczeniem

KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA
duże wojewódzkie ośrodki wzrostu, obszary
wiejskie, miasta subregionalne, obszary
przygraniczne, Polska Wschodnia;
poza Polską Wschodnią i obszarami
przygranicznymi brak dodatkowych
mechanizmów wsparcia dla OSI z poziomu
krajowego

miasta małe i średnie, w tym w szczególności
miasta średnie tracące funkcje społecznogospodarcze i ich powiązania funkcjonalne,
obszary zmarginalizowane;

większa rola OSI identyfikowanych na
poziomie krajowym

ZMIANY W PARADYGMACIE PROWADZENIA
POLITYKI ROZWOJU

KONCENTRACJA TEMATYCZNA
wsparcie zależne od celów tematycznych polityki
spójności oraz strategii wojewódzkich – w praktyce
finansowane wszystkie cele tematyczne z
największym komponentem wsparcia rozwoju
infrastruktury

zintegrowane podejście skoncentrowane na
przezwyciężaniu barier i rozwoju potencjałów
rozwojowych - zwiększenie roli wsparcia dla rozwoju
specjalizacji gospodarczych, przekształcenie struktur
gospodarczych, wsparcie instytucjonalne

FINANSOWANIE

finansowanie polityki regionalnej głównie w oparciu
o środki polityki spójności UE

wzrost znaczenia środków krajowych, w tym podjęcie
działań na rzecz zwiększenia wkładu krajowych
środków na finansowanie polityki regionalnej;
zwiększenie roli instrumentów finansowych w tym
finansowania zwrotnego

USTALENIA STRATEGICZNE KSRR 2030

GŁÓWNY CEL POLITYKI
REGIONALNEJ
Efektywne wykorzystanie specyficznych
endogenicznych potencjałów terytoriów i ich
specjalizacji rozwojowych dla osiągania celów
rozwoju kraju – tworzenie warunków dla
wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy
jednoczesnym wzroście jej spójności w
wymiarze społecznym, gospodarczym,
przestrzennym

CELE STRATEGICZNE POLITYKI REGIONALNEJ
spójność kraju w wymiarze
społecznym, gospodarczym i
przestrzennym

efektywne wykorzystanie
czynników rozwojowych
regionów

(„spójność”)

(„konkurencyjność”)

sprawna administracja na
rzecz rozwoju
(„sprawność”)

USTALENIA STRATEGICZNE KSRR 2030

SPÓJNOŚĆ KRAJU W WYMIARZE SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM I PRZESTRZENNYM („SPÓJNOŚĆ”):
1.

Wzmacnianie szans rozwojowych subregionów zagrożonych trwałą marginalizacją położonych w Polsce Wschodniej i w innych
województwach

2.

Wzmacnianie potencjału miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych

3.

Przyspieszenie transformacji profilu gospodarczego województwa śląskiego

4.

Wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH REGIONÓW („KONKURENCYJNOŚĆ”):
1.

Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

2.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym

3.

Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach

4.

Infrastruktura wspierająca dostarczanie usług publicznych i wzmacniająca procesy społeczno-gospodarcze

SPRAWNA ADMINISTRACJA NA RZECZ ROZWOJU („SPRAWNOŚĆ”):
1.

Wzmocnienie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym

2.

Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym

3.

Wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych oraz gotowości do współpracy z partnerami na rzecz rozwoju

4.

Efektywny i spójny system finansowania polityki rozwoju

WYBRANE INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI REGIONALNEJ
 Kontrakt terytorialny – zawierany między rządem reprezentowanych przez ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego lub innego ministra właściwego a właściwym samorządem
województwa
 Porozumienie terytorialne – zawierane między rządem lub właściwym samorządem województwa a
samorządem/samorządami lokalnymi tworzącymi partnerstwa terytorialne na obszarach
powiązanych funkcjonalnie, reprezentowanymi przez właściwe władze samorządowe.
 Regionalne programy operacyjne – stworzone odrębnie dla każdego województwa, z
uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej, planów rozwoju, potrzeb danego obszaru oraz
zgodnie z zasadami realizacji wymiaru terytorialnego polityki spójności opracowanymi przez ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego;
w RPO zostaną uwzględnione obszary strategicznej interwencji (OSI obligatoryjne) wskazane w KSRR,
mogą też być wskazane w RPO inne obszary strategicznej interwencji (OSI fakultatywne) w ujęciu
regionalnym.
 Program ponadregionalny skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów 2020+ – skierowany
do obszarów strategicznej interwencji, gdzie procesy rozwojowe zachodzą wolniej i są związane z
niekorzystną strukturą społeczno-gospodarczą, peryferyjnym położeniem względem głównych
ośrodków gospodarczych, bądź utratą dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych, tj.:
obszary zagrożone marginalizacją oraz średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
 Narzędzia wspierające integrację terytorialną: ZIT PLUS oraz RLKS, Rewitalizacja oraz Odnowa wsi.

ZMIANY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRAJEM

Przyjęcie przez Radę Ministrów Systemu zarządzania rozwojem Polski w dniu 13.12.2017 r.
(element projektu strategicznego SOR „Konsolidacja i wzmocnienie systemu zarządzania
rozwojem”)
Najważniejsze przesądzenia:
 zastosowanie zintegrowanego podejścia
 przygotowywanie dokumentów integrujących zagadnienia odnoszące się do wymiaru społecznego,
gospodarczego oraz przestrzennego, w ramach jednolitego procesu programowo-planistycznego,
 uspójnienie treści dokumentów różnych szczebli tworzących system programowania strategicznego,
 zintegrowanie działań podmiotów odpowiedzialnych za politykę rozwoju na różnych poziomach zarządzania
 układ i zakres zintegrowanych dokumentów strategicznych, w tym m.in.:
 Koncepcja Rozwoju Kraju (KRK) – dokument długookresowy zastępujący KPZK oraz DSRK;
 Zintegrowana Strategia Rozwoju Kraju (ZSRK) – obecnie SOR;
 Horyzontalne Zintegrowane Strategie Rozwoju (HZSR) - Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
(Strategia Produktywności), Strategia rozwoju kapitału ludzkiego, Strategii rozwoju kapitału społecznego
(współdziałanie, kultura, kreatywność), Strategia Sprawne Państwo, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, Strategia rozwoju transportu, Polityka
Energetyczna Polski, Strategia zarządzania środowiskiem (Polityka Ekologiczna Państwa).
 Zintegrowana Strategia Rozwoju Województwa (ZSRW) - zastąpi opracowywane aktualnie: strategię rozwoju
województwa i plan zagospodarowania przestrzennego województwa
 Zintegrowana Strategia Rozwoju Lokalnego (ZSRL) - zastąpi opracowywane dotychczas studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategię rozwoju gminy

ZMIANY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRAJEM –
PLANOWANE ZMIANY USTAWOWE
Wprowadzenie rozwiązań wskazanych w „Systemie…” wymaga zmiany ustaw:
 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 o samorządzie województwa,
 o samorządzie gminnym,
 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wybrane elementy zmian:
 rezygnacja z długookresowej strategii rozwoju kraju oraz koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju; wprowadzenie koncepcji rozwoju kraju,
 dodanie strategii rozwoju lokalnego (fakultatywnej) do katalogu strategii rozwoju,
 ujednolicenie przepisów prawnych określających wymagania co do treści strategii rozwoju,
 wzmocnienie powiązań między dokumentami planistycznymi i strategicznymi (na poziomie
województwa, na poziomie lokalnym):
 Etap I – pozostawienie pzpw,
 Etap II - jeden dokument strategiczny ujmujący kwestie społeczne, gospodarcze i
przestrzenne,
 zapewnienie spójnego sytemu programowania rozwoju – wymóg zapewnienia spójności
dokumentów dotyczących różnych poziomów zarządzania, w tym w zakresie obszarów
strategicznej interwencji,
 uporządkowanie tematyki obszarów problemowych, funkcjonalnych i obszarów strategicznej
interwencji (OSI).

ZMIANY
W REGIONALNYM
SYSTEMIE PLANOWANIA

CELE OPERACYJNE

CELE
STRATEGICZNE

OBSZAR
PRIORYTETOWY

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE STRATEGII „ŚLĄSKIE 2020+”

A: NOWOCZESNA GOSPODARKA

B: SZANSE ROZWOJOWE
MIESZKAŃCÓW

C: PRZESTRZEŃ

D: RELACJE Z OTOCZENIEM

Województwo śląskie regionem
nowoczesnej gospodarki
rozwijającej się w oparciu o
innowacyjność
i kreatywność

Województwo śląskie regionem o
wysokiej jakości życia opierającej Województwo śląskie
się na powszechnej dostępności do regionem atrakcyjnej
usług publicznych o wysokim
i funkcjonalnej przestrzeni
standardzie

A1. Innowacyjne i kreatywne
przedsiębiorstwa oraz produkty
województwa

B1. Poprawa kondycji zdrowotnej
mieszkańców województwa

C1. Zrównoważone
wykorzystanie zasobów
środowiska

D1. Współpraca
z partnerami w otoczeniu

A2. Otwarty i atrakcyjny rynek
pracy

B2. Rozwój kompetencji,
umiejętności i wzrost poziomu
aktywności mieszkańców

C2. Zintegrowany rozwój
ośrodków różnej rangi
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A4.Przedsiębiorczość lokalna i
społeczna wykorzystująca lokalne
rynki i potencjały

Województwo śląskie
regionem otwartym będącym
istotnym partnerem rozwoju
Europy

KIERUNEK ŚLĄSKIE 3.0
PŁASZCZYZNA DIALOGU ORAZ WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ

SAMORZĄD

WOJEWÓDZTWA

PARTNERZY
SPOŁECZNI

MIESZKAŃCY

BIZNES

SAMORZĄDY
LOKALNE

KIERUNEK ŚLĄSKIE 3.0
MODEL ROZWOJU WEWNĘTRZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIEDZICTWO
URBANISTYCZNOARCHITEKTONICZNE

KOMPETENCJE
ZAWODOWE
I OBYWATELSKIE

BOGACTWO
KULTUROWE

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYSEKTOROWA
I PARTYCYPACJA
NOWA GOSPODARKA
TECHNOLOGICZNA
I KREATYWNA

INTELIGENTNA
INFRASTRUKTURA

FUNKCJE I AKTYWNOŚCI
METROPOLITALNE

KIERUNEK ŚLĄSKIE 3.0
CEL GENERALNY
Rozwój województwa w tempie zapewniającym podniesienie jakości życia poszczególnych grup społecznych oraz obecność
regionu w gronie województw kształtujących rozwój cywilizacyjny Polski XXI wieku.
Obszar tematyczny 1: Aktywność
przedsiębiorcza i innowacje na rzecz
nowej gospodarki
• CS1. Wysokie specjalizacje
rodzimych przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem mikro i
małych firm mających zdolności
przekształcania się w silny,
zróżnicowany branżowo sektor
przedsiębiorstw średniej wielkości.

Obszar tematyczny 4: Kompetencje
zawodowe, aktywność obywatelska i
innowacje społeczne

• CS4. Rynek pracy województwa oparty
na kreatywnej edukacji na wszystkich
poziomach szkolnictwa i innowacjach
społecznych rodzących się w dialogu
między sektorami publicznym,
prywatnym i obywatelskim.

Obszar tematyczny 2: Rewitalizacja
regionu

• CS2. Strefy ożywienia gospodarczego
i odrodzona tkanka społeczna miast,
w tym miast poprzemysłowych z
występującymi na ich obszarze
terenami po zlikwidowanych
przedsiębiorstwach różnych branż.
Obszar tematyczny 5: Metropolizacja
Aglomeracji Górnośląskiej w powiązaniu
z pozostałymi aglomeracjami
województwa śląskiego

• CS5. Atrakcyjne przestrzenie publiczne,
biznesowe i rezydencjalne, w tym
powstanie sieci inteligentnych oraz
kreatywnych dzielnic w miastach
metropolizującej się Aglomeracji
Górnośląskiej i jej obszarze
funkcjonalnym.

Obszar tematyczny 3: Przyjazna
infrastruktura, przyjazny transport,
przyjazna energetyka
• CS3. Zwiększony poziom integracji
wewnętrznej województwa
zapewniony rozbudowaną
infrastrukturą i usługami
transportowymi, zielonej
infrastruktury oraz energetyki.

Obszar tematyczny 6: Różnorodność i
bogactwo kulturowe

• CS6. Kultura jako podstawa procesu
rozwoju regionu opartego o wysoką
aktywność, otwartość i współpracę.

PLANOWANIE STRATEGICZNE W GMINACH I POWIATACH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIKI ANKIETY

 W ramach prowadzonych prac ewaluacyjnych została opracowana ankieta,
której celem było zebranie informacji na temat systemu opracowywania
i monitorowania dokumentów strategicznych w gminach i powiatach
województwa śląskiego, a także potrzeb rozwojowych jednostek samorządu
terytorialnego po roku 2020.
 Formularz ankiety został przesłany do wszystkich gmin i powiatów
województwa śląskiego, jednak odpowiedzi udzieliło 113 gmin (68%), w tym
19 miast na prawach powiatu, a także 17 powiatów ziemskich. W sumie
wypełniony formularz ankiety przesłało 149 jednostek, co oznacza zwrot na
poziomie 81%.

POZIOM ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW
Z TERENU GMINY/POWIATU W PROCES TWORZENIA
STRATEGII ROZWOJU
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LUKI INFORMACYJNE W ZAKRESIE DANYCH
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
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POTRZEBY ROZWOJOWE PO ROKU 2020 PROGNOZOWANE W
GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIKI ANKIETY
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AKTUALIZACJA SYSTEMU DOKUMENTÓW POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

MIESZKANIEC

Regionalna Strategia
Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2013-2020

Strategia Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego

Regionalna Strategia
Rozwoju Gospodarczego
Województwa Śląskiego

Polityka Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego
Województwa Śląskiego
2020+
Strategia Rozwoju Kultury w
Województwie Śląskim
Regionalna Polityka Zdrowia
Województwa Śląskiego
Regionalna Polityka Rozwoju
Edukacji Województwa
Śląskiego

Aktualizacja dokumentu

PRZESTRZEŃ
Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa Śląskiego
2020+

WSPÓŁPRACA
Regionalna Polityka Miejska
Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Systemu
Transportu Województwa
Śląskiego
Polityka Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Województwa Śląskiego
Regionalna Polityka
Rewitalizacji Województwa
Śląskiego

Opracowanie nowego dokumentu

RELACJA UKŁADU DOKUMENTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA I
DOKUMENTÓW BRANŻOWYCH

Strategie
sektorowe/polityki

Strategia rozwoju

Część II Aksjologiczna
Wizja
Priorytety rozwoju

Cel generalny

Cele rozwoju
Kierunki
interwencji w
ujęciu
generalnym i
terytorialnym

Cele strategiczne (3-7)

Cele operacyjne (3-7)

Kierunki działań (5-10)

Działania (5-10)

Typy projektów (do 7)
Kluczowe przedsięwzięcia

Projekty (do 15)

Dziękuję za uwagę
Wydział Rozwoju Regionalnego

