PERSPEKTYWA 2030

PLAN PREZENTACJI
I.

Uwarunkowania krajowe dla
procesu opracowywania SRWD
2030

II. Proces aktualizacji Strategii
Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2020
z perspektywą do roku 2030

Uwarunkowania krajowe dla procesu opracowywania SRWD 2030
1. Aktualizacja do końca 2018 r. wszystkich strategii krajowych:
 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
 Strategia Sprawne Państwo
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa

 Strategia Rozwoju Transportu
 Strategia Polityki Energetycznej Polski
 Strategia Zarządzania Środowiskiem
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2. Normatywny obowiązek zachowania spójności strategii
regionalnej z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego:
• Art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa: „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”.
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3. Zakres aktualizacji strategii rozwoju szczebla krajowego:
• horyzont czasowy strategii (2020 z perspektywą do 2030)
• elementy diagnostyczne (wyzwania, pułapki rozwojowe, scenariusze
rozwojowe, atuty i bariery rozwojowe)
• realizacja zasad SOR
• cele rozwojowe i wskaźniki realizacji (wskazane w SOR lub inne szczegółowe)
• działania (doprecyzowanie sposobu realizacji działań wskazanych w SOR)
• podejście zintegrowane (uwzględnienie aspektów terytorialnych przy
planowanych działaniach, z jak najdokładniejszym, przestrzennym ich
rozmieszczeniem)
• projekty strategiczne (wskazane w SOR lub nowe istotne dla realizacji celów
SOR)
• system realizacji i ramy finansowe (m. in. wskazanie zmian w strukturze
wydatków oraz potencjalnych źródeł finansowania)
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4.

Postulowana integracja planowania strategicznego i przestrzennego
na szczeblu regionalnym. Dwie możliwe ścieżki integracji:

tworzenie jednego zintegrowanego dokumentu, który łączy
w sobie zagadnienia Strategii oraz Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa;

tworzenie dwóch dokumentów jak dotychczas, ale w bardzo
ścisłym powiązaniu pod względem celów, ustaleń, horyzontów
czasowych.

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.
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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.
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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
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 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.
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 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.
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 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 !

