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KONFERENCJA KONSULTACYJNA   



WPROWADZENIE  

 Idea -> Założenia do programu -> Uchwała Zarządu Województwa -

> Porozumienie Marszałek Woj. – Rektor UPWr -> początek 

przygotowania programu  

 Harmonogram-> Diagnoza (IX-XI.2016) -> Warsztaty i Konsultacje 

Diagnozy (XII.2016)  -> Propozycja i  Konsultacje Strategii Programu  

(I.2017) - > Projekt Programu Przekazany Marszałkowi Województwa 

(II.2017)  

 Konsultacje programu potrwają do 08.05.2017 r. Uwagi można 

zgłaszać na adres konsultacje.zielonadolina@dolnyslask.pl na 

formularzu zgłoszeniowym.  

 Partnerstwo ->  Środowisko nauki -> Środowisko biznesu - > 

Samorząd - > Organizacje pozarządowe - > Administracja 

samorządowa i rządowa  

 



ELEMENTY PROGRAMU  

I. DIAGNOZA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA  

II. PODSUMOWANIE DIAGNOZY I ANALIZA SWOT  

III. STRATEGIA PROGRAMU 

IV. INDYKATYWNY PLAN FINANSOWY PROGRAMU 

V. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU REALIZACJI 

VI. PARTNERSTWO 

VII. EWALUACJA I KONTROLA 

VIII. SPOSÓB MONITOROWANIA I OCENY STOPNIA OSIĄGANIA CELU GŁÓWNEGO I 

CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 

IX. WYNIKI STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

X. PIŚMIENNICTWO  

 

 



NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z DIAGNOZY  

 Bardzo dobre warunki klimatyczno-glebowe regionu sprzyjają rozwojowi produkcji rolnej,   
 Na obszarach wiejskich Dolnego Śląska zachodzi proces starzenia się społeczeństwa, jednak 

jego dynamika jest mniejsza niż w miastach. 
 Dolnośląskie uczelnie dysponują dużym potencjałem w zakresie badań nad rolnictwem  

i przetwórstwem spożywczym,  
 ….brakuje innowacji organizacyjnych i marketingowych. Do rzadkości należy łączenie 

gospodarstw w sieci poziome i integracje pionowe włączające do łańcucha zakłady 
przetwórcze, sklepy, gastronomię 

  udział nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym, w relacji do nakładów 
w całym regionalnym przemyśle w 2014 r. był niski i stanowił zaledwie 1,53%. Poziom 
innowacyjności wśród przedsiębiorstw z branży rolno – spożywczej i  jest jednym z najniższych 
w Polsce,   

 Na Dolnym Śląsku nastąpiło odejście od samowystarczalności regionalnej pod względem 
produkcji żywności na rzecz zaopatrywania się na rynkach: krajowym, unijnym i globalnym, 

 Wśród mieszkańców Dolnego Śląska występują schorzenia wynikające m.in.  
z nadmiernego spożycia żywności w stosunku do zapotrzebowania metabolicznego, spożycia 
żywności bogatej w chlorek sodu, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, cukry proste,  
z równoczasowym ograniczeniem spożycia owoców i warzyw. 
 
 



STRATEGIA PROGRAMU – LOGIKA INTERWENCJI  



STRATEGIA PROGRAMU  

Wzrost  konkurencyjności regionalnej  gospodarki w obszarze 

żywności  i zdrowia poprawiający jakość życia Dolnoślązaków.  

1. Zwiększenie udziału 

żywności wysokiej jakości  

pochodzącej  

z Dolnego Śląska na rynkach 

krajowych i zagranicznych.  

2. Poprawa konkurencyjności 

dolnośląskich 

przedsiębiorstw  sektora 

rolno - spożywczego  

i powiązanych z nim dziedzin 

3. Kreowanie postaw 

prozdrowotnych wśród 

mieszkańców Dolnego 

Śląska.  



Priorytet 1.1.: Rozwój oferty  dolnośląskiej żywności wysokiej 

jakości w oparciu o regionalne zasoby 

Propozycja  utworzenia dedykowanej do sektora preferencyjnej  linii 

pożyczkowej i poręczeniowej oraz seed capital 
 



Priorytet 1.2.: Zmniejszenie barier wejścia na rynek dla 

dolnośląskich produktów  żywności wysokiej jakości. 

1. Utworzenie znaku  towarowego żywności wysokiej jakości - Dolny 

Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, 

2. Utworzenie jednostki  certyfikującej produkty  znakiem towarowym  

Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności  i Zdrowia, 

3. Utworzenie sieci  dystrybucji produktów  certyfikowanych znakiem 

Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, 

4. Promocja krótkich sieci dystrybucyjnych  m.in. wykorzystujących 

mechanizm  rolnictwo Wspierane przez Społeczność, 

5. Kampania medialna  promująca dolnośląską żywność wysokiej jakości 

w Polsce i za granicą. 



Priorytet 2.1.: Wzrost innowacyjności  dolnośląskiego sektora  żywności 

i zdrowia wynikający z  kooperacji biznes - nauka - samorząd.  

1. Utworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami i nauką  w zakresie 

zapotrzebowania na badania o dużym potencjale wdrożeniowym, 

2. Identyfikacja i rozwój  kluczowych  projektów dot.  dolnośląskich innowacyjnych produktów i 

usług sektora przetwórstwa rolno - spożywczego i sektorów powiązanych. W szczególności 

działanie dot.:  

 Rozwoju j produktów  żywności funkcjonalnej i nutraceutyków,  rozwoju suplementów diety i 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

 Rozwoju nowych technologii przechowywania i niekonwencjonalnych metod utrwalania 

żywności. 

 Rozwój technologii przyjaznych środowisku np.:  niskoodpadowych, wykorzystujących 

odpady na cele energetyczne oraz  racjonalizujących wykorzystanie surowców np. wody. 

 Wdrożenie wyników badań z innych ośrodków w Polsce i za granicą oraz promocja  dobrych 

praktyk,  

3. Promocja istniejących  i kreowanie nowych powiązań gospodarczych (gospodarczo- 

społecznych) w ramach zidentyfikowanych łańcuchów, 

4. Utworzenie centrum badań klinicznych oceniającego skuteczność nowych produktów.  



Priorytet 2.2.: Poprawa  infrastruktury wspierającej rozwój  

firm  działających na Dolnym Śląsku 
 

1. Rozwój instrumentów finansowych wspierających firmy w sektorze 

(dotacje, poręczenia, gwarancje, seed capitals, itp.) i Rządem RP   

( inwestycje kapitałowe), 

2. Rozwój regionalnego centrum transferu wiedzy w sektorze 

przetwórstwa rolno - spożywczego  i sieci współpracujących z nim  

jednostek, 

3. Rozwój sieci inkubatorów przedsiębiorczości. Działanie pilotażowe, 

4. Rozwój  terenów inwestycyjnych dla przemysłu żywnościowego. 
 



Priorytet 2.3.: Poprawa dostępności do wykwalifikowanej 

kadry na bazie zidentyfikowanych potrzeb 

1. Utworzenie systemu monitorującego  rynku pracy 
rynek w sektorze rolno – spożywczym, 

2.  Dostosowanie programów kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy, 

3.  Rozwój  oferty pozaszkolnych form podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych w sektorze, 

4. Rozwój oferty edukacyjnej dla pracowników o 
wysokich kwalifikacjach w sektorze ( jednostki  B&R, 
kadra zarządcza), 

5. Promocja zawodów dot. przetwórstwa rolno - 
spożywczego wśród dolnośląskiej młodzieży.  

 

 



Priorytet 3 :  Kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców 

Dolnego Śląska. 
 

1. Wsparcie dla  badań identyfikujących kluczowe dla Dolnego Śląska 

schorzenia dietozależne, w tym  analiza  zmiany nawyków żywieniowych 
oraz częstości występowania chorób dietozależnych  u konsumentów na 
Dolnym Śląsku, 

2. Opracowanie pilotażowego programu edukacji żywieniowej  
w dolnośląskich szkołach i przedszkolach  oraz uniwersytetach   trzeciego 
wieku. przedszkolach i uniwersytetach trzeciego wieku, 

3.  Kampania informacyjna i promocyjna na temat zdrowego odżywiania się  
i zdrowego stylu życia w  mediach. Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego we współpracy z uczelniami, 

4. Kampanie edukacyjne dedykowane konsumentom z grup ryzyka chorób 
dietozależnych oraz osób starszych. 

 

 



SYSTEM REALIZACJI – PODMIOTY   



SYSTEM REALIZACJI - KOORDYNACJA  



1. Przyjęto, że podstawowe źródła finansowania to środki krajowe środki 

publiczne, środki pochodzące z budżetów podmiotów realizujących 

projekty oraz  środki  z budżetu Unii Europejskiej w ramach Polityki 

Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej UE.  

2. Środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskiwane będą w ramach 

konkursów ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi 

programami, w tym poprzez konkursy dedykowane Programowi 

realizowane w ramach RPO WD 2014 – 2020.  

3. Przewiduje się również zastosowanie odnawialnych instrumentów 

finansowych. Wydatkowanie środków   Programu odbywać się będzie 

na podstawie obowiązujących przepisów, w tym dotyczących pomocy 

publicznej.  

BUDŻET  



BUDŻET  

Wyszczególnienie  Razem  

(tys. zł)  

w tym Środki UE  

(tys. zł)  

Cel szczegółowy 1 Zwiększenie udziału żywności wysokiej jakości pochodzącej z Dolnego Śląska 

na rynkach krajowych i zagranicznych 

73 530,00 18 000,00 

Priorytet  1.1 Rozwój oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości w oparciu regionalne zasoby 70 000,00 15 000,00 

Priorytet 1.2 Zmniejszenie barier wejścia na rynek dla dolnośląskich produktów żywności wysokiej 

jakości 

3 530,00 3 000,00 

Cel szczegółowy 2 Poprawa konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw sektora rolno-

spożywczego i powiązanych z nim dziedzin 

219 000,00 157 000,00 

Priorytet 2.1 Wzrost innowacyjności dolnośląskiego sektora żywności i zdrowia wynikający z 

kooperacji biznes-nauka-samorząd 

191 500,00 142 000,00 

 Priorytet 2.2 Poprawa dostępności do wykwalifikowanej kadry na bazie zidentyfikowanych 

potrzeb 

14 000,00 7 000,00 

 Priorytet 2.3 Poprawa infrastruktury wspierającej rozwój firm działających na Dolnym Śląsku  13 500,00 8 000,00 

Cel szczegółowy 3 Kreowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Dolnego Śląska 5 000,00 0,00 

Priorytet 3.1.  Promocja zdrowego stylu życia wśród Dolnoślązaków 5 000,00 0,00 

Pomoc Techniczna 2 067,00 0,00 

Razem  299 597,00 175 000  



Dziękuję za uwagę 

Ireneusz Ratuszniak, Doradca Rektora   

50-375 Wrocław 

ul. Norwida 25  

Centrala: tel. 71 320 5020 

Kancelaria Ogólna: tel. 71 320 5130  www.up.wroc.pl 


