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Plan Wykonawczy SRWD 2020

Czym jest plan wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2020?
 katalog docelowych programów, polityk i wytycznych wojewódzkich
realizowanych na terenie Dolnego Śląska
 uporządkowanie i koordynacja działań prowadzących do realizacji
celów SRWD2020
 zwiększenie przejrzystości procesu programowania strategicznego
w województwie
 efektywniejsze wydatkowanie środków budżetowych wojewódzkich,
krajowych i europejskich
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PROGRAMY ROZWOJU

PROGRAMY ROZWOJU
I POLITYKI WOJEWÓDZKIE

WYTYCZNE WOJEWÓDZKIE

OBSZAR BEZPOŚREDNICH
KOMPETENCJI SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

OBSZAR POŚREDNIEGO
ODDZIAŁYWANIA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

OBSZAR POZOSTAJĄCY POZA
ZAKRESEM KOMPETENCYJNYM
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

Działania leżące w gestii
samorządu województwa,
realizowane przez Urząd
Marszałkowski, wojewódzkie
samorządowe jednostki
organizacyjne, spółki z udziałem
samorządu województwa.

Działania realizowane w ramach
zarządzanych przez
województwo programów
i projektów współfinansowanych
ze środków zewnętrznych,
np. pochodzących z UE i EOG,
finansowej partycypacji w projektach
rozwojowych realizowanych przez
samorządy lokalne.

Stworzenie wytycznych, planów działań,
studiów uwarunkowań dotyczących
obszarów lub tematów, w których władze
regionu mogą pełnić rolę mediatora,
koordynatora, stymulatora działań na
szczeblu lokalnym i regionalnym, czy też
formułować postulaty kierowane do władz
krajowych i europejskich.

Także umożliwienie realizacji działań
na styku posiadanych przez samorząd
województwa kompetencji
bezpośrednich i pośrednich.

Ich opracowanie może wynikać z potrzeby
ustalenia priorytetów i hierarchii w
realizacji zadań, wynikających z zapisów
SRWD2020 np. „Wytyczne urbanistyczne
dla Dolnego Śląska”.
Dokumenty te będą narzędziem
wspomagającym proces formułowania
opinii i podejmowania decyzji przez
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Umiejscowienie Polityk w ramach systemu monitorowania
SRWD2020
SRWD 2020
PZPWD

PROGRAMY
POLITYKI
WYTYCZNE

Cykliczny raport realizacji
SRWD 2020

Rekomendacje
dla ZWD

Raport o sytuacji
społeczno-gospodarczej
i przestrzennej

Rekomendacje
do SRWD 2020

Monitoring realizacji
Polityk
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Rekomendacje dotyczące układu treści programów/ polityk/
wytycznych:


konieczność powiązania z zapisami SRWD 2020



wnioski z diagnozy stanu w odniesieniu do danego obszaru
tematycznego, wnioski raportu ewaluacyjnego (jeśli takie opracowania
istnieją)



część projekcyjna – cel główny i cele szczegółowe, kierunki interwencji,
wskazanie konkretnych działań jakie powinny być zrealizowane



ramowy plan finansowy i podstawowe założenia systemu realizacji, w
tym źródła finansowania, szacowane kwoty środków i ich podział między
poszczególne cele



monitoring – opis sposobu monitorowania i oceny stopnia osiągania celów
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Rekomendacje dotyczące układu treści programów/ polityk/
wytycznych:
 Niektóre polityki czy programy mogą występować pod inną nazwą – np. strategii, planu,
studium – co ma na celu zachowanie spójności z obowiązującym porządkiem prawnym
w Polsce.
 Dłuższy horyzont czasowy będzie mógł być zastosowany jedynie w przypadku, kiedy będzie
wynikało to ze specyfiki rozwojowej na danym obszarze lub obowiązującego porządku
prawnego.
 Niektóre dziedziny będą zawierały wspólne elementy programów rozwoju, polityk
i wytycznych. Jest to związane z naturalnym przenikaniem się kompetencji podmiotów
odpowiedzialnych za daną dziedzinę życia.
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MAKROSFERA
SRWD2020

Lp.

1.Infrastruktura

1. Polityka mobilności

1.Infrastruktura

2.

1.Infrastruktura

3. Polityka energetyczna

Nazwa programu /polityki /wytycznych
realizującej założenia odpowiedniej makrosfery

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Województwa Dolnośląskiego

2.Rozwój obszarów
miejskich i wiejskich

4. Polityka miejska

2.Rozwój obszarów
miejskich i wiejskich

5.

dokument
wynikający z
obowiązku
ustawowego

U

Strategia rozwoju obszarów wiejskich Województwa
Dolnośląskiego (program rozwoju)
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MAKROSFERA
SRWD2020

Nazwa programu /polityki
/wytycznych

Lp.

realizującej założenia odpowiedniej makrosfery

3.Zasoby

6. Polityka krajobrazowa

3.Zasoby

7. Program opieki nad zabytkami Województwa Dolnośląskiego

4.Turystyka

8.

dokument
wynikający z
obowiązku
ustawowego

U

Program rozwoju turystyki dla Województwa Dolnośląskiego
(program rozwoju)

5.Zdrowie
i bezpieczeństwo

9. Polityka ochrony zdrowia

5.Zdrowie
i bezpieczeństwo

10.

5.Zdrowie
i bezpieczeństwo

Polityka wspierania bezpieczeństwa
11. w województwie dolnośląskim
do 2020 r.

Dolnośląski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2013 – 2016

5.Zdrowie
Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa
i
3. Zasoby 12. Dolnośląskiego
bezpieczeńs
(program rozwoju)
two

U

U
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Nazwa programu /polityki
/wytycznych

MAKROSFERA
SRWD2020

Lp.

5.Zdrowie
i bezpieczeństwo

13.

5.Zdrowie
i bezpieczeństwo

14. Program ochrony powietrza

5.Zdrowie
i bezpieczeństwo

15.

6.Edukacja, nauka,
kultura, sport
i informacja
6.Edukacja, nauka,
kultura, sport
i informacja
6.Edukacja, nauka,
kultura, sport i
informacja

realizującej założenia odpowiedniej makrosfery

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego 2012

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa
dolnośląskiego na lata 2009 – 2013

dokument
wynikający z
obowiązku
ustawowego

U

U

U

16. Polityka edukacji i nauki

17. Polityka wspierania kultury

18. Polityka wspierania społeczeństwa informacyjnego

7.Społeczeństwo
i partnerstwo

19 Dolnośląski regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia (coroczny)

7.Społeczeństwo
i partnerstwo

20

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej
(program rozwoju)

U

U
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MAKROSFERA
SRWD2020

7.Społeczeństwo
i partnerstwo

Lp.

Nazwa programu /polityki
/wytycznych
realizującej założenia odpowiedniej makrosfery

Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z
21. organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku

8.Przedsiębiorczość
i innowacyjność

22. Polityka wspierania przedsiębiorczości

8.Przedsiębiorczość
i innowacyjność

Regionalna Strategia Innowacji
23. dla Województwa Dolnośląskiego – Strategia SMART
(program rozwoju)

dokument
wynikający z
obowiązku
ustawowego

U

6.Edukacja, nauka,
kultura, sport
i informacja
7.Społeczeństwo
i partnerstwo

24. Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego

8. Przedsiębiorczość
i innowacyjność
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J.Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
www.dolnyslask.pl

