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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
WROCŁAWSKI OBSZAR
METROPOLITALNY

KRAINA BARYCZY
I WZGÓRZ
TRZEBNICKICH

OBSZAR ROLNICZY

AUTOSTRADA NOWEJ
GOSPODARKI

DOLINA ODRY

SRWD 2020 – Wrocławski Obszar Metropolitalny (WrOM)
Wrocławski Obszar Metropolitalny (WrOM):
• obszar
nacechowany
silnie
rozwiniętym
procesem
suburbanizacji mieszkaniowej, a także suburbanizacji
ekonomicznej;

• zagrożenie przekroczeń norm emisji zanieczyszczeń, z powodu
silnych przekształceń środowiska na skutek działalności
przemysłowej;
• obszar narażony na zagrożenia powodziowe;

• obszar o dużym potencjale intelektualnym i naukowobadawczym;
• obszar wymaga konkurencyjnej oferty edukacyjnej reagującej na
potrzeby
rynku;
stałego
podnoszenia
standardów
technologicznych w dziedzinie teleinformatycznej, wysoce
wykwalifikowanych usług medycznych oraz podniesienia
sprawności transportu publicznego.

SRWD 2020 – Kraina Baryczy i Wzgórz Trzebnickich
Kraina Baryczy i Wzgórz Trzebnickich:
• obszar posiadający unikatowe w skali kraju i Europy, cenne
dla ptaków obszary wodno-błotne, oraz historyczne
obiekty hydrotechniczne związane z gospodarką rybacką;
• potencjalne
zaplecze dla turystyki kwalifikowanej i
wyjątkowe warunki dla rozwijania ekologicznej gospodarki
rolnej i rybnej;
• wymaga wzmocnienia inwestycjami teleinformatycznymi
oraz poprawy mobilności mieszkańców;
• wymaga silniejszego zintegrowania infrastrukturalnego,
zwłaszcza Ziemi Górowskiej, z resztą regionu przy
współpracy z Województwem Wielkopolskim.

SRWD 2020 – Autostrada Nowej Gospodarki
Autostrada Nowej Gospodarki:

• obszar o docelowo najwyższej w regionie dostępności
transportowej;
• teren o najwyższej atrakcyjności lokalizacji produkcji na
Dolnym Śląsku;

• wymaga wzmocnienia i wprowadzenia najwyższych
standardów
technologicznych
w
dziedzinie
teleinformatycznej oraz szczególnie aktywnej obsługi
prawnej i planistycznej;
• obszar ten może stać się kołem zamachowym całego
regionu, pod warunkiem racjonalnych decyzji
lokalizacyjnych i inwestycyjnych.

SRWD 2020 – Obszar rolniczy
Obszar rolniczy:

• obejmuje głównie Nizinę Śląską i Przedgórze
Sudeckie;
• charakteryzuje się najlepszymi w kraju warunkami
dla produkcji rolnej;

• wymaga szczególnej ochrony i wsparcia ze względu
na najwyższą jakość gleb oraz wykorzystania tego
wyjątkowego potencjału poprzez aktywizację
przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego;
• należy ukierunkować rozwój produkcji żywności na
kooperację przemysłu spożywczego z partnerami
zagranicznymi.

SRWD 2020 – Dolina Odry
Dolina Odry:
• wymaga szczególnej uwagi ze względu na stałe
zagrożenie powodziowe i potrzebę realizacji
„Programu dla Odry 2006”;
• potencjał gospodarczy i transportowy, którego
wykorzystanie uniemożliwiają silnie zróżnicowane
przepływy wód;
• obszar o znaczących walorach przyrodniczych
pozwalających
na
uruchomienie
programu
turystycznego wykorzystania rzeki i przyległych do niej
terenów.

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym

Wrocławski Obszar Metropolitalny - inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym

Wrocławski Obszar Metropolitalny - inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym

Zrealizowane:
•
Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu;
•
Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu
„Przylądek Nadziei”;
•
Budowa drogi S5, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko;
•
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8 (odcinek Wrocław –
Psie Pole – Syców);
•
Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności
w Architekturze i Budownictwie;
•
Budowa drogi S8 Wrocław – Psie Pole – Syców.
Realizowane:
•
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego;
•
Modernizacja linii E30 na odcinku Opole – Wrocław – Legnica;
•
Budowa drogi S-5 Poznań – Wrocław, odcinek Korzeńsko – Wrocław
(A8, węzeł "Widawa");
•
Gazociąg Zdzieszowice- Wrocław.

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim

Wrocławski Obszar Metropolitalny - inwestycje celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim

Wrocławski Obszar Metropolitalny - inwestycje celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim
Zrealizowane:
• Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa Kina „Warszawa” we Wrocławiu);
• Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki we Wrocławiu;
• Budowa Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu;
• Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we
Wrocławiu.
Realizowane:
• Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi;
• Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Wrocław, gm. Kąty
Wrocławskie, gm. Kobierzyce.
Planowane do realizacji:
• Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do
drogi wojewódzkiej 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia
(ul. Buforowa);
• Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98.

Przykłady projektów realizowanych we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym
Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98
Projekt przeznaczony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Nowe połączenie komunikacyjne
pomiędzy miejscowościami
zlokalizowanymi na
południowowschodnich
i wschodnich obrzeżach miasta
Wrocławia (Bielan Wrocławskich),
poprzez rejon miejscowości Żerniki
Wrocławskie, Świętą Katarzynę,
Siechnice, Łany, Kiełczów, do drogi
krajowej nr 98 w rejonie m.
Długołęka.

Przykłady projektów realizowanych we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi
wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa).
Szacowana wartość całkowita 90 000 000,00 PLN
Inwestycja zlokalizowana
będzie w pobliżu
południowej
granicy
administracyjnej
miasta
Wrocławia, w gminie Kobierzyce i Siechnice
w odległości ok. 1 km na północ od autostrady A4.

W ramach projektu planowana jest budowa drogi
wojewódzkiej od węzła Auchan (ul. Karkonoska)
do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki
Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul.
Buforowa).

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 !

