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Model wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska w SRWD 2020
Autostrada Nowej Gospodarki – obszar dynamicznego rozwoju
przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach,
nowoczesnych usługach, skupionych wokół istniejących
i projektowanych ciągów komunikacyjnych

Obszary o wybitnych wartościach przyrodniczych,
uzdrowiskowych i kulturowych, a także obszary bogate
w zasoby naturalne, gdzie nowoczesna gospodarka oparta
będzie na wykorzystaniu unikatowych zasobów, wspieranych
działaniami w sferze energii, klimatu, krajobrazu i zdrowia
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WIZJA: BLISKO SIEBIE – BLISKO EUROPY
Dolny Śląsk 2020 jako zintegrowana wspólnota regionalna,
region konkurencyjny, spójny, otwarty, dynamiczny...

CEL: NOWOCZESNA GOSPODARKA
I WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA
W ATRAKCYJNYM ŚRODOWISKU
Dolny Śląsk regionem koncentracji innowacyjnych podmiotów
produkcyjnych i usługowych współpracujących z rozwiniętym sektorem
badawczym oraz intensywnego rozwoju
nowoczesnej turystyki opartej o współpracę międzyregionalną
i transgraniczną, tworzących razem atrakcyjne miejsca pracy
dla mieszkańców o coraz wyższych kwalifikacjach
i rozwiniętej kulturze obywatelskiej

Cele szczegółowe SRWD 2020
CEL 1. ROZWÓJ GOSPODARKI OPARTEJ NA
WIEDZY

CEL 5 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI
TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNOINFORMACYJNYCH

CEL 2. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI
TRANSPORTOWEJ

CEL 6. WZROST ZATRUDNIENIA
I MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW

CEL 3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW, ZWŁASZCZA MŚP

CEL 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
I PODNOSZENIE POZIOMU ŻYCIA

CEL 4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO,
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW,
DOSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATU
I POPRAWA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA

CEL 8. PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI,
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
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OBSZARY INTEGRACJI
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OBSZARÓW INTERWENCJI

SRWD 2020 – Obszary Interwencji w subregionie wałbrzyskim
AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA

ZIEMIA KŁODZKA

ZIEMIA DZIERŻONIOWSKA

OBSZAR TRANSGRANICZNY

SRWD 2020 – Aglomeracja Wałbrzyska
Aglomeracja Wałbrzyska :
• obszar wykorzystujący własne zasoby, w tym walory
przyrodnicze i turystyczne;
• po likwidacji przemysłu wydobywczego węgla
kamiennego stracił swoją ekonomiczną pozycję;
• trudności dostosowania się społeczeństwa do nagłych
zmian strukturalnych w gospodarce;
• wymaga
wielu
skoordynowanych
działań
skierowanych na przełamanie stagnacji społecznej
i gospodarczej;
• szczególnej uwagi wymaga poprawa dostępności
transportowej do stolicy.

SRWD 2020 – Ziemia Kłodzka
Ziemia Kłodzka:
• obszar odznaczający się wysoką atrakcyjnością
przyrodniczo – krajobrazową i turystyczną;
• Obszar
o niskiej dostępności transportowej
i zagrożony wykluczeniem społecznym;
• Obszar problemów
powodziowego

wynikających

z

zagrożenia

• Konieczne są tu inwestycje w infrastrukturę
transportową i elektroenergetyczną, oraz rozwinięcie
usług uzdrowiskowych z poszanowaniem zasad
ochrony środowiska;

SRWD 2020 – Ziemia Dzierżoniowska
Ziemia Dzierżoniowska:
• Obszar rozproszonego, policentrycznego osadnictwa z
dominującymi ośrodkami miejskimi (Dzierżoniów, Bielawa,
Pieszyce, Łagiewniki, Niemcza, Piława Górna);
• Teren atrakcyjny przyrodniczo, o silnych tradycjach i dużym
potencjale przemysłowym;

• Obszar wysokiego bezrobocia, wynikającego z upadku
istniejących tu kiedyś dużych firm branży tekstylno –
włókienniczej i elektrotechnicznej;
• Wysoka aktywność władz samorządowych i ich wzajemna
współpraca stwarzają warunki dla poprawy sytuacji i
trwałego rozwoju;

SRWD 2020 – Obszar transgraniczny
Obszar transgraniczny:
• Obszar wyróżniony ze względu na rozwijające się
społeczne i gospodarcze związki polsko-niemieckie
i polsko-czeskie
• Obszar zagrożony peryferyzacją ze strony polityki
kraju;
• Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze
i kulturowe (Sudety i Łużyce) obszar stanowiący jeden
z
najciekawszych
wyróżników
tożsamości
dolnośląskiej;

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym

Aglomeracja Wałbrzyska - inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym

Aglomeracja Wałbrzyska - inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym

Zrealizowane: Międzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska
Kłodzkie”;
Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe –
Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój.
Realizowane: Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz
z łącznikiem droga krajowa 46.
Planowane do realizacji:
• Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35;
• Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zagłady w Muzeum GrossRosen w Rogoźnicy.

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim

Aglomeracja Wałbrzyska - inwestycje celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim

Aglomeracja Wałbrzyska - inwestycje celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim
Zrealizowane:
• „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I”. Projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnicy;
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km 11+501 do km 13+733
wraz z przebudową mostu;
• Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 (etap III);
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 (na odcinku Dzierżoniów- Łagiewniki);
• Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376;
• Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej od km 24+250 do km 25+130 w m. Lądek
Zdrój;
• Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.
Realizowane: Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III.
Planowane do realizacji: Przebudowa systemu sterowania ruchem w Jaworzynie Śląskiej;
Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i
innych bioodpadów (ul. Ceglana 2 58-260 Bielawa).

Przykłady projektów realizowanych w Aglomeracji Wałbrzyskiej
Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

Wniosek Wałbrzycha uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości 296,8 mln zł.
Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu
w 85% dofinansowana z Ministerstwa Rozwoju.

drogi

krajowej

nr

35

zostanie

Obwodnica zachodnia będzie mierzyć 5,9 km długości. Nowa trasa będzie drogą dwujezdniową,
z trzema węzłami przy ul. Wyszyńskiego, Żeromskiego i Reja.
Po zakończeniu budowy droga ta otrzyma status krajowej.

Przykłady projektów realizowanych w Aglomeracji Wałbrzyskiej
Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem droga krajowa 46

Wartość całej umowy wynosi 197 101 068,60 zł
Korzyści wynikające z funkcjonowania obwodnicy:
 wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy
miejskiej;
 odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 skrócenie czasu podroży;
 zapewnienie komfortu jazdy;
 zmniejszenie ryzyka wypadków;
 ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie
eksploatowanych dróg;
 przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;
 poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla
użytkowników dróg, jak i mieszkańców m. Kłodzka;
 poprawa warunków ruchu na kierunku Polska – Czechy,
usprawniony zostanie
 dojazd do przejścia granicznego Boboszów.

Proces aktualizacji SRWD 2020 z perspektywą do roku 2030
Potrzeba przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
(SRWD 2030) wynika z wielu przyczyn. Do najważniejszych z nich należy:
• przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą do 2030). W związku z tym, zgodnie
z ustawą o samorządzie województwa należy dostosować
cele Strategii województwa do celów SOR, która stanowi
średniookresową strategię rozwoju kraju.
• prowadzenie prac koncepcyjnych nad nową perspektywą finansową Unii
Europejskiej po 2020 r., przemodelowaniem polityki rozwoju kraju oraz planami
integracji planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie regionalnym.
• stworzenie warunków do utrzymania i rozwijania przewag konkurencyjnych
Dolnego Śląska, takich jak wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego,
czy wysoka atrakcyjność inwestycyjną

Proces aktualizacji SRWD 2020 z perspektywą do roku 2030
 Istotnym celem SRWD 2030 jest stworzenie warunków do przezwyciężania
niekorzystnych tendencji utrzymujących się w regionie (tj. kryzys
demograficzny, duże zróżnicowania wewnątrzregionalne w zakresie rozwoju
społeczno-gospodarczego, nierównomierna dostępność transportowa
na obszarze regionu).
 W nadchodzącej perspektywie finansowej UE Dolny Śląsk znajdzie się
w szczególnie skomplikowanej sytuacji finansowej jako region, który
osiągnął poziom 76% średniej PKB dla całej UE. Zmniejszony poziom
dofinansowania przedsięwzięć służących rozwojowi regionalnemu Dolnego
Śląska ze środków unijnych wymusi na Samorządzie Województwa
koncentrację na działaniach wyselekcjonowanych pod kątem osiągnięcia
jak największej wartości dodanej dla regionu.

Proces aktualizacji SRWD 2020 z perspektywą do roku 2030
Wymogi prawne przygotowania strategii rozwoju województwa określa m.in. ustawa
o samorządzie województwa (rozdział 2 art. 11) i ustawa o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (rozdział 2 Strategie rozwoju art. 9 do art. 14d.
Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii
rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich
strategii ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju.
Uwzględnia ponadto obszary strategicznej interwencji państwa.
Strategia rozwoju województwa jest realizowana m.in. przez programy rozwoju
uchwalane przez Zarząd Województwa np. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Dolnośląska Strategia Innowacji
uchwalona w 2011 r. czy program rozwoju „Dolny Śląsk. Zielona Dolina
Żywności i zdrowia” uchwalony w czerwcu br.

Proces aktualizacji SRWD 2020 z perspektywą do roku 2030
Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa,
współpracuje w szczególności z:
 jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa
oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym;
 administracją rządową, szczególnie z wojewodą;
 innymi województwami;
 organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
 szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
Przygotowanie projektu strategii rozwoju województwa należy do zadań
zarządu województwa.

Proces aktualizacji SRWD 2020 z perspektywą do roku 2030
 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 jest dokumentem
w którym zostaną zaplanowane działania wraz z gradacją wyzwań stojących
przed regionem, wyznaczy mierzalne, konkretne cele do osiągnięcia i wskaże
narzędzia ich realizacji. Będzie również stanowić fundament dla dokumentów
programowych województwa dolnośląskiego.
 Mając na względzie wymogi prawne oraz potrzebę zapewnienia stabilnego
i zrównoważonego rozwoju regionu Samorząd Województwa Dolnośląskiego
na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXIV/1129/17
z dnia 14 czerwca 2017 r. ws. określenia zasad, trybu i harmonogramu
opracowania SRWD 2030 formalnie rozpoczął prace nad przygotowaniem
projektu dokumentu.

Proces aktualizacji SRWD 2020 z perspektywą do roku 2030

 Jedną z najistotniejszych zasad przygotowania SRWD 2030
należy zapewnienie jak najszerszego udziału Dolnoślązaków
w pracach nad projektem dokumentu.
 Zarząd Województwa pragnie zapoznać się z jak najszerszą
opinią lokalnych społeczności Dolnego Śląska na temat
zagadnień, które powinny się w nim znaleźć.
Dlatego też serdecznie zachęcam do udziału w dyskusji
oraz zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących kluczowych
przedsięwzięć dla realizacji celów rozwojowych województwa
dolnośląskiego.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

