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STRATEGIE PONADREGIONALNE W POLSCE



strategie ponadregionalne

synergia

Komplementarność

wykorzystanie endogenicznych potencjałów
dostosowanie interwencji do kontekstu terytorialnego

powiązania przestrzenne pomiędzy regionami
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wzrost konkurencyjności makroregionów

budowanie sieci współpracy

wiedza lokalna

skoordynowany pakiet inwestycji uwzględniający różnorodność 
uwarunkowań społecznych, gospodarczych i terytorialnych 
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monitorowanie postępów w 
realizacji celów strategii

monitorowanie efektów realizacji 
działań prorozwojowych 

pod wpływem realizacji strategii

monitorowanie zmian społ.-gosp. 
zachodzących w makroregionach 
pod wpływem realizacji strategii

obszarach ponadregionalnych

monitorowanie trendów 
rozwojowych zachodzących na 
obszarach ponadregionalnych

makroregionie

analiza zjawisk społeczno-
gospodarczych zachodzących w 
makroregionie

MONITOROWANIE STRATEGII PONADREGIONALNYCH

ROCZNA INFORMACJA O 
REALIZACJI STRATEGII 
PONADREGIONALNEJ

(do 30 czerwca, począwszy od 
2015 r.) 

OKRESOWY RAPORT Z 
REALIZACJI STRATEGII 
PONADREGIONALNEJ

(ok. połowy okresu realizacji, 
pierwsza w 2017 r.)
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SPRAWOZDANIE Z 
WDRAŻANIA PLANU 
DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH 
REALIZACJI SRK 2020

Komitety 
monitorujące RPO 

województw objętych 
strategiami 
Komitety 

monitorujące 
krajowych PO

RAPORT O ROZWOJU 
SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM, 
REGIONALNYM ORAZ 

PRZESTRZENNYM

Zespoły robocze ds. 
strategii 

ponadregionalnych

Grupa robocza ds. 
polityki regionalnej 

przy KK NSRO/ KK UP

Zespół ds. wymiaru 
terytorialnego, ładu 

przestrzennego i 
krajowej polityki 

miejskiej przy KKPR

inne fora na poziomie 
krajowym (np. KOT) i 

regionalnym (np. 
ROT)
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wnioski/rekomendacje 
dot. programowania 

działań/mechanizmów 
wsparcia PO/RPO/KT/

aktualizacji strategii 
ponadregionalnej



• Informacje dot. przedsięwzięć realizujących cele strategii,

• Informacje o źródłach finansowania, nakładach i strukturze
wydatków,

• Opis działań przyczyniających się do realizacji celów strategii
(ustalenia grup roboczych /rad /zespołów zadaniowych,
zawarte porozumienia, przeprowadzone ewaluacje,
zrealizowane ekspertyzy i analizy, itp.),

• Postęp mierzony wskaźnikami monitorowania.

Zakres Informacji o realizacji strategii 
ponadregionalnej 



• Dwa spotkania Zespołu roboczego ds. SRPZ:

– wypracowanie wspólnego stanowiska w negocjacjach
kontraktów terytorialnych dot. projektów kluczowych dla
makroregionu (28 sierpnia 2014 r.),

– dyskusja nad przygotowaniem ponadregionalnych
przedsięwzięć kluczowych dla Polski Zachodniej, omówienie
zapisów kontraktów terytorialnych (17 grudnia 2014).

• Inne działania:

– Konferencja roczna Regionalnych Obserwatoriów
Terytorialnych (ROT) w Szczecinie, maj 2014 r.

– Konsultacje tematyczne ROT w Warszawie, listopad 2014 r.

Współpraca regionów w celu rozwoju 
makroregionu



Wypracowanie i prezentowanie wspólnego stanowiska
województw Polski Zachodniej w trakcie negocjacji
kontraktów terytorialnych:

• Regiony prezentowały wspólne stanowisko w zakresie 8
projektów kluczowych,

• Kontrakty terytorialne województw Polski Zachodniej
zostały podpisane w listopadzie 2014 r.

Kontrakt terytorialny



Finalizacja prac nad programami operacyjnymi i
wprowadzenie ram dla preferencji dla projektów
ponadregionalnych:

• Wypracowanie kryteriów definiujących projekty
ponadregionalne,

• Komitet Monitorujący POIiŚ przyjął „ponadregionalność
projektu” jako jedno z kryteriów wyboru projektów w
wybranych działaniach/poddziałaniach, w których
przewidziano tryb konkursowy.

Prace nad dokumentami programowymi 
perspektywy finansowej 2014 - 2020



Wartość dofinansowania UE w projektach realizowanych w 
Polsce Zachodniej to 61,7 mld (21,6% wartości dla Polski)

Środki UE w Polsce Zachodniej (2007-2014)  



Analiza w podziale na programy operacyjne, obszary wg
kategorii interwencji, kategorii beneficjentów i strukturę
przedsiębiorstw

Środki UE w Polsce Zachodniej (2007-2014)

Wartość dofinansowania UE w 
podziale na kategorie interwencji 
w Polsce Zachodniej

Dominują projekty transportowe. Znaczący 
udział mają również inwestycje w B+R, 
innowacje i przedsiębiorczość, kapitał ludzki 
oraz inwestycje w ochronę środowiska i 
zapobieganie zagrożeniom.



Wartość środków UE w podziale na cele SRPZ wyniosła 36 mld PLN 

Środki UE w Polsce Zachodniej (2007-2014)



Lista przedsięwzięć uwzględnionych w kontraktach
terytorialnych (KT):

– Wszystkie 8 projektów kluczowych dla makroregionu zostało 
uwzględnionych w KT,

– KT województw Polski Zachodniej obejmuje 42 przedsięwzięcia 
wpisujące się w 8 projektów kluczowych (spośród 221 
przedsięwzięć ujętych w kontraktach terytorialnych).

Projekty kluczowe dla makroregionu



1. Odrzańska Droga Wodna (15 przedsięwzięć w KT).

2. Modernizacja linii kolejowych E-59 i CE-59 (5 przedsięwzięć w KT – ze wszystkich 5
województw, uwzględnione w DI).

3. Dokończenie budowy drogi S3 w ciągu Środkowoeuropejskiego Korytarza
Transportowego (5 przedsięwzięć w KT – woj. dlnśl., lubus., zachpom., 4 uwzględnione w DI).

4. Dokończenie budowy drogi S5 (1 przedsięwzięcie w KT – woj. dlnśl. i wlkp., uwzględnione w DI).

5. Budowa drogi ekspresowej S11 (10 przedsięwzięć w KT – woj. wlkp., zachpom., 5 uwzględnione
w DI).

6. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych (3 przedsięwzięcia w KT -
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie; Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp. i
Zakład Radioterapii w Zielonej Górze; Ośrodek Radioterapii Protonowej w Poznaniu).

7. Sieci energetyczne Polski Zachodniej (przedsięwzięcie wpisane bezpośrednio do KT – bez
rozpisania na odcinki – woj. dlnśl., lubus., zachpom., op.).

8. Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu
komercjalizacji wiedzy (2 przedsięwzięcia w KT - Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki
(BioAT) – woj. lubus. i Centrum Technologii Nanofotonicznych – woj. dlnśl. ).

Projekty kluczowe dla makroregionu



Lista projektów z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury 
Badawczej (PMDIB)

– Są to projekty istotne dla makroregionu, które nie zostały ujęte w liście 8
projektów uzgodnionych przez marszałków województw.

– PMDIB zawiera 53 projekty priorytetowe w obszarze badań i rozwoju z
punktu widzenia rządu, spośród nich 5 wpisuje się w SRPZ:

1. ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (Poznań)

2. EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC (Wrocław)

3. WCZT-P – Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (Poznań)

4. PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z
Ekosystemami Innowacji (Poznań)

5. PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie
(Poznań)

Projekty kluczowe dla makroregionu



Informacja zawiera aktualizację wartości wskaźników (należy je
traktować jedynie informacyjnie, ze względu na krótki okres
obowiązywania SRPZ):

– pozytywną zmianę wykazało 7 z 13 wskaźników – 1 w celu głównym
(wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata) oraz 6 w celach
szczegółowych.

– W celu I Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu - wartość
wskaźników dotyczących transportu drogowego i kolejowego rośnie ; poziom
wskaźnika odnoszącego się do Odrzańskiej Drogi Wodnej spada (wartość
pracy przewozowej taborem żeglugi śródlądowej).

– W celu II Budowa oferty gospodarczej makroregionu zmiana dwóch
wskaźników jest niekorzystna: wartość kapitału zagranicznego na
mieszkańca turyści zagraniczni korzystający z noclegów oraz nakłady
inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB.

– W celu szczegółowym III Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego
obserwowany jest wzrost wartości wszystkich wskaźników.

Wskaźniki



Najważniejsze uwagi województw Polski Zachodniej:

• Uwagi doprecyzujące, dzięki którym wprowadzono m.in. zapisy konkretyzujące jakie
środki UE zostały pominięte, metodę obliczenia udziału poszczególnych
województw w środkach UE;

• Uwagi dot. zakresu kategorii interwencji przypisanych do celów SRPZ wynikały z
odnoszenia się regionów jedynie do ogólnej tabeli, a nie konkretnych kat. interwencji
ujętych w przypisie;

• Uwzględniono uwagi dotyczące prezentacji danych finansowych dotyczących
programów operacyjnych (pominięto PO PT)

• Pozostawiono zapisy dot. Drogi Wodnej Odra – Wisła, zgodnie z nomenklaturą
stosowana w dokumentach rządowych (Odrzańska Droga Wodna to fragment drogi E-
30, natomiast Droga Wodna Odra-Wisła to droga E-70)

Uwagi województw innych makroregionów nie wpłynęły w znaczący sposób na zapisy
Informacji dot. SRPZ. Uspójniono uwzględnienie uwag porządkowych i precyzujących
zapisy (m.in. źródła danych, przypisy zawierające wyjaśnienia pojęć).

Uwagi regionów 



Najważniejsza rekomendacje na rok 2015:

• Przygotowanie do realizacji przedsięwzięć wynikających z SRPZ, które mogą
uzyskać dofinansowanie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych;

• Wykorzystanie wprowadzonych preferencji w wyborze projektów dla
projektów ponadregionalnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 ;

• Aktywny udział strony samorządowej w Komitetach Monitorujących
krajowych programów operacyjnych;

• Wprowadzenie preferencji dla projektów ponadregionalnych w RPO;

• Uwzględnienie środków budżetowych oraz innych środków UE (PROW, PO
Ryby, EWT) w kolejnej rocznej Informacji;

• Zwiększenie zaangażowania ROTów w przygotowanie analiz
makroregionalnych.

Wnioski



• Informacja była konsultowana z regionami, które przekazały liczne
uwagi uzupełniające i doprecyzowujące zapisy dokumentu
przyczyniając się do wzrostu jakości opracowania.

• Dokument został zaakceptowany przez MIiR i jest dostępny na
stronie internetowej www.mir.gov.pl.

• Informacja została przekazana jako wkład do sprawozdania z Planu
działań na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Kraju.

Podsumowanie prac
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