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Adaptacja zasady ŚSRK  2020 

• ZASADA 1: Zintegrowane podejście w 

planowaniu i podejmowaniu interwencji w 

ramach różnych polityk publicznych 

• Na poziomie regionalnym: 

•  Uporządkowanie strategicznych dokumentów 

regionalnych w perspektywie roku 2030 – okres 

programowania. 

• Uporządkowanie strategicznych dokumentów 

regionalnych do 2020+ - integracja celów.  

 



 



Uporządkowanie strategicznych dokumentów 

regionalnych do 2020+ - integracja celów.  

 

Na poziomie regionalnym możliwe jest uporządkowanie 

hierarchii celów, z uwzględnieniem strategii krajowych, strategii 

uzupełniających na poziomie regionalnym oraz programów na 

poziomie regionalnym.  

 

• Wariant 1: wiele strategii na poziomie regionalnym 

• Wariant 2: jedna strategia na poziomie regionalnym 

• Wariant 3: jedna strategia główna na poziomie 

regionalnym i strategie uzupełniające  

Adaptacja zasady ŚSRK  2020 



Przykład 

 





 ZASADA 2: Koncentracja tematyczna interwencji 

publicznych na kluczowych dla rozwoju w najbliższych 

10 latach dziedzinach i wynikających z nich 

przedsięwzięciach,  

 

Na poziomie regionalnym możliwa jest: 

• Selekcja projektów – koncentracja aktywności SW 

na projektach o znaczeniu wojewódzkich i 

subregionalnym. 

• Selekcja projektów – koncentracja na projektach 

w najważniejszych dziedzinach dla województwoa 

• Dodatkowo: sekcja na poziomie programów. 

 

 

 







Obszar 1: Działania w dziedzinach krytycznych dla 

województwa 

 W pierwszej kolejności powinny być realizowane 

zadania, które: 

•Są zadaniami własnymi samorządu wojewódzkiego i są 

realizowane bezpośrednio przez samorząd wojewódzki. 

•Ich zła realizacja negatywnie wpływa na pozycję 

województwa, jego części lub na jakość obsług 

mieszkańców (obecnie i w przyszłości).   

•W tych dziedzinach nie ma innych podmiotów (publicznych 

lub prywatnych), które mogłyby być substytutem 

samorządu województwa 

 



Obszar 1: Działania w dziedzinach krytycznych dla 

województwa 

Z zakresu infrastruktury transportowej: 

•  Drogi o znaczeniu wojewódzkim i subregionalnym, 

• Usługi publicznego transport kolejowy o znaczeniu 

wojewódzkim i subregionalnym, 

Z zakresu infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia: 

•  Infrastruktura służby zdrowia o znaczeniu 

wojewódzkim i subregionalnym, 

•  Instytucje kultury o znaczeniu wojewódzkim i 

subregionalnym, 

• Wybrane instytucje oświaty o znaczeniu wojewódzkim 

i subregionalnym, 

Z zakresu infrastruktury gospodarki wodnej i ochrony 

przeciwpowodziowej. 



OBSZAR 2 Regionalne dziedziny wzrostu  

• Z zakresu tworzenie warunków rozwoju 

gospodarczego   

• Z zakresu społeczeństwa informacyjnego.  

• Z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego (edukacja, 

rynek pracy) i społecznego (kultura). 

 

OBSZAR 3: Regionalne dziedziny spójności  

• Z zakresu ochrony środowiska i energii,  

• Odnowa wybranych terenów miejskich, 

• Odnowa wybranych terenów wiejskich,  

• Przeciwdziałania marginalizacji obszarów 

problemowych,  

• Programy osłonowe i socjalne itp.  



 ZASADA 4: zastosowanie terytorialnego podejścia 

do rozwoju.  

  

Wg ŚSRK 2020 „wynikiem podejścia terytorialnego 

powinno być zaprojektowanie specjalnie dla danego 

terytorium zestawu interwencji publicznych wywodzących 

się z kilku polityk, przy zaangażowaniu różnych podmiotów 

poziomu krajowego, regionalnego oraz lokalnego.”.  

Ten sam sposób można zastosować na poziomie 

subregionalnym. (Selekcja projektów - koncentracja 

terytorialna projektów o znaczeniu subregionalnym) 

 

ZASADA 5. Warunkowości 

 

ZASADA 6: Zasada prymaty strategii średniookresowej 

nad pozostałymi strategiami i programami  

 

 



Propozycja układu priorytetów dla SRWD  

Założenia 

•:Konieczne jest zachowania ciągłości polityki samorządu. Propozycja 

powinna być ewolucyjna, a nie rewolucyjna.  

•Liczba priorytetów nie powinna być większa niż 12.Liczba działań nie 

powinna być większa niż 3-5 na priorytet. Zakresy działań powinny być 

ograniczone. 

•Powinna nastąpić integracja SRWD ze strategiami uzupełniającymi,  

 

•W aktualizacji możliwe jest zachowanie przyjętej w aktualnej SRWD (2005) 

• Wizji regionu („Dolny Śląsk europejskim regionem węzłowym) 

• Celu nadrzędnego („Podniesienie poziomu życia mieszkańców 

Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy 

respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”). 

• Podział w trzy sfery: gospodarczą, przestrzenną i społeczną. 

• Większości priorytetów i część działań (w zakresie treści)\ 

 
•Proponowany podział na priorytety i działania nie przesądza o realniej alokacji środków, ani o realnym 

zakresie każdego z działania. 

 

















gospodarczej  

  Duże projekty rozwojowe  

. 

 
• Przez duże projekty rozwojowe należy rozumieć te 

zadania, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju 

Dolnego Śląska i można je zdefiniować ex ante. W 

przeważającej części będą duże przedsięwzięcia o 

charakterze budowlanym Dolnośląski Fundusz 

Gospodarczy 

• Problem: 

• Co? - kryteria 

• Jak?  
   Regionalna Lista indykatywna  

   Krajowa Lista indykatywna 

   Konkursy 

• Z kim?  



 

 Duże projekty rozwojowe  -transport  

. 

 
• Przykładowe kryteria wybory transportu drogowego.  

• Podstawa – prognozowana sytuacja w roku 2025 

  (Generalny Pomiar Ruchu 2010 – prognoza) 

• Znaczenie : wojewódzkie lub subregionalne 

• Tworzą jednolitą sieć subregionalną: (np. próbują 

rozwiązać problemy dostępności transportowej 

„południa”)  

• Kategoryzacja :  zakres nie pokrywa się ze 

stosowanym podziałem kategorii dróg: zasadniczo 

będą do podstawowe drogi wojewódzkie, a 

wyjątkowo również: części dróg krajowych, 

powiatowych i gminnych.  







Duże projekty rozwojowe  - trójkąt wałbrzyski  



 

 Duże projekty rozwojowe  

Przykłady partnerstwa Publiczno – Publicznego  

. 

 



 

 Duże projekty rozwojowe  

Przykłady partnerstwa Publiczno – Publicznego  

. 

 


