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Szanowni Państwo, 
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Studiów nad rozwojem 
Dolnego Śląska”. Niniejsza publikacja jest wynikiem prac Departamentu Gospo-
darki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i zawiera infor-
macje podsumowujące dotychczasowe działania oraz najistotniejsze wyzwania 
rozwojowe, przed którymi staniemy w najbliższych latach. Dolny Śląsk, podobnie 
jak cała Polska, znajduje się w szczególnym momencie; epidemia zakażeń koro-
nawirusem SARS-CoV-2 w sposób oczywisty wpływa na codzienne życie, ale też 
na aktywność Samorządu Województwa Dolnośląskiego, który musi dostosować 
się do bieżącej sytuacji i ukierunkować działania mające na celu minimalizację 
strat powstałych na skutek światowego kryzysu. Jesteśmy również w przeło-
mowym momencie kończącej się perspektywy unijnej 2014-2020, a rozpoczyna-
jącej niebawem 2021-2027 oraz przygotowań do realizacji nowych programów 
i projektów, uwzględniających nowe priorytety Komisji Europejskiej, w tym m.in. 
europejski Zielony Ład.
Dlatego też w publikacji poruszono istotne tematy dotyczące przygotowań do 
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, w tym przygotowanie Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027. 
Opisany został również jeden z filarów inicjatywy, której celem jest zapewnienie 
wsparcia dla regionów stojących przed poważnymi wyzwaniami społeczno- 
-gospodarczymi wobec osiągnięcia neutralności klimatycznej - Fundusz Spra-
wiedliwej Transformacji, który ma wspomóc przejście z gospodarki opartej na 
węglu do opartej na odnawialnych źródłach energii. Jest to niezwykle ważne 
zagadnienie z uwagi na problemy, z jakimi zmaga się Dolny Śląsk w kwestii niskiej 
emisji. Ponadto jest to instrument finansowy wspierający długofalowy cel, jakim 
jest osiągnięcie przez kraje Unii Europejskiej neutralności klimatycznej w 2050 
roku. 
Szczegółowo zostały zaprezentowane także założenia opracowywanej Dolnoślą-
skiej Strategii Innowacji 2030, która jest jednym z najważniejszych dokumentów 
szczebla regionalnego. Stanowi ona fundament i narzędzie w rękach Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego do wspierania inwencji Dolnoślązaków w kierunku 
uczynienia naszego regionu najbardziej innowacyjnym w skali kraju. Autorzy 
artykułów również pochylili się nad takimi zagadnieniami jak wyjaśnienie różnic 
pojęcia polityki rozwoju, przeanalizowano również potrzeby rewitalizacyjne 
oraz projekty, które gminy zaproponowały do realizacji w programach rewita-
lizacji. Pozwala to dostrzec, jak wiele udało się osiągnąć i ile jeszcze pozostało 
pracy. 
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Ponadto rok 2020 to rok jubileuszowy, właśnie w tym roku przypada 30. rocz-
nica współpracy transgranicznej i transnarodowej. Autorzy artykułu prezentują 
współpracę województwa dolnośląskiego z sąsiadującymi regionami czeskimi 
i niemieckimi i pokazują, jak wiele udało się osiągnąć przez ostatnie lata.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Cezary Przybylski Grzegorz Macko
Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego
Wicemarszałek Województwa 

Dolnośląskiego
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Wstęp
Obecnie planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego nabiera coraz większego 
znaczenia w odniesieniu do prawnie określonych zadań administracji publicznej. 
Jest już nawet określane jako jeden z aksjomatów prawa administracyjnego1. 
Jednak baza pojęciowa związana z tym zjawiskiem nie jest jednolicie rozumiana 
i stosowana. W szczególności chodzi tu o rozumienie znaczenia pojęć „polityka 
rozwoju” i „polityka rozwoju regionalnego”. Nierzadko dyskutanci posługują się 
tymi pojęciami zamiennie, utożsamiając je ze sobą. Nie jest to jednak podejście 
prawidłowe, gdyż zakresy znaczeniowe tych terminów nie pokrywają się. Dlatego 
też celem niniejszego artykułu są ustalenia definicyjne oraz próba delimitacji obu 
wskazanych pojęć. Zastrzec trzeba jednak na wstępie, że rozważania zawarte 
w przedłożonym tekście, za względu na umiarkowane ramy niniejszego wydaw-
nictwa, będą ograniczały się do wskazania podstawowych definicji bez pogłę-
bionej merytorycznej analizy, stanowiąc niejako przyczynek do dalszej dyskusji.

Polityka
Zanim przejdzie się do próby zdefiniowania pojęcia „polityka rozwoju”, należy 
wyjaśnić, co należy rozumieć pod poszczególnymi pojęciami składowymi. 
Termin „polityka” jest pojęciem wielopłaszczyznowym, definiowanym w zależ-
ności od podmiotu i przedmiotu polityki. I tak Słownik Języka Polskiego PWN 
wskazuje, że słowo „polityka” może być rozumiane w różnych kontekstach jako: 
„działalność władz państwowych, zwłaszcza rządu”; „działalność jakiejś grupy 
społecznej lub partii mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej”; 
„sposób działania osoby lub grupy osób kierujących jakąś instytucją lub organi-
zacją” czy też „zręczne i układne działanie w celu osiągnięcia określonych zamie-
rzeń”2. W literaturze przedmiotu pojęcie „polityka” ujmowane jest jako synonim 
takich określeń jak: sposób działania, droga postępowania czy działania zmie-
rzające do osiągnięcia wyznaczonych celów3. Encyklopedyczną definicję polityki 

1 P. J. Suwaj, Instrumenty administrowania, formy działania administracji i polityka publiczna [w:] red. B. Kudrycka, 
B. Guy Peters, P. J. Suwaj, Nauka administracji, Warszawa 2009, s. 310.

2 https://sjp.pwn.pl/szukaj/polityka.html - dostęp: 12.10.2020 r.
3 A. Nowakowska, Polityka i planowanie rozwoju miasta [w:] red. Z. Przygodzki, Zrównoważony, inteligentny 

i partycypacyjny rozwój miasta, Łódź 2016, s. 46.
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formułuje Mały Leksykon Politologiczny, który wskazuje, że jest to zespół działań 
podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia określonych 
celów za pomocą odpowiednio dobranych środków4. Innymi słowy politykę 
określa ośrodek decyzyjny (organ władzy publicznej) i jest ona zorientowana na 
osiągnięcie zamierzonych celów przy pomocy narzędzi dostępnych podmiotom 
polityki5. Podkreśla się przy tym, że nie ma możliwości sformułowania polityki 
jednakowo korzystnej dla wszystkich jej interesariuszy6.
Z kolei w nauce prawa administracyjnego politykę określa się jako „aprobowany 
przez organy państwowe i samorządowe system pozaprawnych i postulatyw-
nych wypowiedzi o tym, gdzie, kiedy i jak korzystać z materialnych i organizacyj-
nych możliwości państwa i samorządów terytorialnych”7.

Rozwój
Podobnie jak polityka, również termin „rozwój” jest pojęciem wieloznacznym. 
Zgodnie ze słownikowym znaczeniem, oznacza on „proces przechodzenia do 
stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych”; 
„sposób rozwijania się zdarzeń w czasie” czy też „proces zmian zachodzących 
w organizmach w ciągu życia osobnika lub w kolejnych pokoleniach”8. Rozwój 
traktowany jest jako synonim postępu9 bądź proces zmian kwalifikowanych jako 
pozytywne z punktu widzenia konkretnego systemu wartości10. W literaturze 
przedmiotu podnosi się także, że rozwój jest zjawiskiem względnym, gdyż ten 
sam proces zmian oceniany pozytywnie przez określoną osobę czy grupę osób 
przez innych może być oceniany jako regres (przeciwieństwo rozwoju)11.
W analizowanym zakresie rozwój rozumiany być powinien jako celowe działania 
władz publicznych ukierunkowane na wzrost potencjału gospodarczego, skut-
kujące trwałą poprawą jakości życia jednostek oraz wzrostem konkurencyjności 
obszaru12.

4 Red. M. Chmaj, W. Sokół, Mały leksykon politologiczny, Lublin 1997, s. 223.
5 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa 2008, 

s. 198.
6 M. Gulczyński, Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007, s. 33.
7 J. Boć, Uwarunkowania rozwoju administracji publicznej, [w:] red. J. Boć, Administracja publiczna, Wrocław 

2003, s. 112. 
8 https://sjp.pwn.pl/szukaj/rozwój.html - dostęp: 12.10.2020 r.
9 G. Kaczmarek, Czy strategie rozwoju lokalnego są strategiami zrównoważonego rozwoju? [w:] red. A. Papuziński, 

Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005, s. 169.
10 T. Borys, Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru [w:] red. 

A. Papuziński, Zrównoważony rozwój..., s. 66.
11 T. Borys, Rola zasad w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju, „Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania Jakością 

i Środowiskiem” 2003, nr 1, s. 115.
12 J. Kundera, W. Szmyt, Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Kraków 2008, s. 93.
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Polityka rozwoju
Mając na uwadze powyższe, politykę rozwoju można określić jako spójny zespół 
działań faktycznych podejmowanych przez organy władzy publicznej w celu 
zapewnienia trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego połączonego 
z poprawą jakości życia jednostek oraz wzrostu konkurencyjności zarówno 
całego kraju, jak i poszczególnych jego obszarów.
W klasycznym ujęciu polityka rozwoju przekładana jest na polityki sektorowe, 
wśród których przykładowo wyróżnić można politykę społeczną, gospodarczą, 
przestrzenną, ochrony środowiska, informacyjną, finansową czy też promo-
cyjną. Wszystkie te polityki są ze sobą ściśle powiązane, współzależne, a przede 
wszystkim względem siebie komplementarne. Takie tradycyjne, sektorowe 
myślenie o polityce rozwoju jest jednak kontestowane od wielu lat. Podkreśla 
się przy tym, że sektorowa polityka rozwoju powoduje szereg patologii rozwo-
jowych oraz blokuje efektywne i skuteczne zarządzanie. Dlatego też literatura 
przedmiotu postuluje odejście od sektorowej polityki rozwoju na rzecz polityki 
rozwoju ukierunkowanej terytorialnie (place-based policy)13. Takie podejście „ma 
na celu szersze uwzględnienie zróżnicowanych uwarunkowań rozwoju, opty-
malne wykorzystanie endogenicznych zasobów (tzw. kapitałów terytorialnych) 
w dynamizacji procesów rozwoju oraz wprowadzenie nowych metod i narzędzi 
zarządzania, bardziej adekwatnych do współczesnych wyzwań”14.
Polityka rozwoju jest jednak również pojęciem języka prawnego, gdyż została 
zdefiniowana w akcie normatywnym. Aktem tym jest ustawa z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju15. Zgodnie z art. 2 wskazanej 
regulacji, przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych 
działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrówno-
ważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i prze-
strzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Oprócz definicji legalnej 
polityki rozwoju, powołana ustawa kompleksowo reguluje również zasady jej 
prowadzenia, podmioty odpowiedzialne za jej realizację oraz reguły współpracy 
między nimi. Przedstawiono również instrumenty, które służyć będą wdrażaniu 
polityki rozwoju w życie społeczno-gospodarcze16.

Polityka rozwoju regionalnego
Od tak rozumianej polityki rozwoju odróżnić należy politykę rozwoju regional-
nego określaną również jako politykę regionalną17. Rozważania nad zakresem 

13 A. Nowakowska, Polityka i planowanie..., [w:] red. Z. Przygodzki, Zrównoważony..., s. 52-53.
14 Ibidem, s. 53.
15 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.
16 K. Kokocińska, Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju, [w:] red. K. Kokocińska, B. Popowska, Instrumenty 

i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań 2009, s. 137.
17 W. Kosiedowski, Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] red. W. Kosiedowski, 

Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń 2005, s. 23.
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znaczeniowym polityki rozwoju regionalnego należy poprzedzić wyjaśnieniem 
pojęcia „region”. W literaturze przedmiotu podnosi się, że region jest terminem 
występującym w wielu dziedzinach nauki w różnych znaczeniach. Wynika to 
z faktu, że „definicję regionu spotkać można w każdej niemal dziedzinie nauki, 
m.in. w geografii, przyrodzie, historii, statystyce, etnografii, politologii, socjologii, 
ekonomii, administracji. Region można definiować, w zależności od potrzeb, jako 
jednostkę statystyczną, jednostkę przestrzeni (dla geografów), obszar zamiesz-
kiwany przez mniejszość narodową (dla etnologów, lingwistów czy socjologów) 
bądź obszar historyczno-kulturowy (dla historyków)”18. W interesującym nas 
zakresie w najprostszym ujęciu region oznacza pewną jednostkę podziału tery-
torialnego, a bardziej szczegółowo region określa się „jako najwyższą jednostkę 
organizacji terytorium państwa, bez względu na jego formę ustrojową (fede-
racja, państwo unitarne) o relatywnie dużej powierzchni i dość znacznej liczbie 
ludności, stanowiącą obszar względnie jednolity z punktu widzenia gospodar-
czego, społecznego i kulturowego”19.
Istotne znaczenie ma również wskazanie, co należy rozumieć pod pojęciem 
„rozwój regionalny”. Otóż polega on na udoskonalaniu regionów pod różnymi 
względami, tj. gospodarczym, cywilizacyjnym, społecznym, kulturowym20. Wpływ 
na rozwój regionalny mają przy tym zarówno uwarunkowania zewnętrzne (poli-
tyka gospodarcza, społeczna, inwestycyjna i przestrzenna państwa oraz poli-
tyka regionalna Unii Europejskiej), jak i wewnętrzne (endogeniczne potencjały 
takie jak zasoby majątkowe, surowcowe, ludzkie i sposób ich wykorzystania oraz 
potrzeby regionu (dążenie do zapewnienia określonego poziomu życia miesz-
kańców, likwidowanie zaniedbań niekorzystnie odróżniających dany region od 
przyjętych średnich wielkości w tym zakresie))21.
Obecnie w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje legalna definicja polityki 
rozwoju regionalnego. Niemniej jednak, na mocy ustawy z dnia z dnia 12 maja 
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego22 (uchylonej z dniem 
8 czerwca 2004 r.), obowiązywała definicja pojęcia „wspieranie rozwoju regio-
nalnego”. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, wspieranie 
rozwoju regionalnego było rozumiane jako terytorialnie ukierunkowany zespół 
działań Rady Ministrów i administracji rządowej na rzecz trwałego rozwoju 
społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska prowadzonych we współpracy 
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospo-
darczymi. Ponadto ustawa określała również cele tak rozumianej polityki rozwoju 

18 K. Wlaźlak, Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające, [w:] K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie admini-
stracji publicznej, Warszawa 2010, System Informacji Prawnej LEX - dostęp: 12.10.2020.

19 M. Elżanowski, M. Maciołek, P. Przybysz, Region jako instytucja prawnoustrojowa, „Państwo i Prawo” 1990, 
nr 8, s. 60.

20 T. Latocha, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego 
i teorii lokalizacji, „Studia Europejskie” 2005, nr 2, s. 46.

21 K. Wlaźlak, Rozdział I…, [w:] K. Wlaźlak, Rozwój regionalny… - dostęp: 12.10.2020.
22 Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.
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regionalnego, do których zaliczono: rozwój poszczególnych obszarów kraju 
i jakości oraz warunków życia mieszkańców, podnoszenie konkurencyjności 
wspólnot samorządowych, zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju poszcze-
gólnych obszarów kraju oraz wyrównywanie szans obywateli bez względu na 
miejsce zamieszkania23.
Jak już zostało wskazane, powyższa definicja, wraz z całą ustawą o zasadach 
wspierania rozwoju regionalnego, została uchylona, w związku z czym dla usta-
lenia aktualnego znaczenia pojęcia „polityka rozwoju regionalnego” należy posił-
kować się ustaleniami przedstawicieli literatury przedmiotu w tym zakresie.
O ile rozwój regionalny jest celem samym w sobie, o tyle polityka rozwoju regio-
nalnego to środek mający prowadzić do jego osiągnięcia. W jej pojęciu mieści 
się szereg działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz kreowania 
i wspierania rozwoju regionalnego. Dlatego też pod pojęciem polityki rozwoju 
regionalnego rozumie się „strategiczne działania podejmowane z inicjatywy 
rządu we współpracy z samorządami województw oraz innymi podmiotami 
władz samorządowych, które mają na celu poprawienie konkurencyjności gospo-
darczej wszystkich regionów, wyrównywanie szans rozwojowych regionów 
oraz dążenie do spójności ekonomiczno-społecznej i terytorialnej w skali kraju 
i poszczególnych województw”24. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż planowanie 
i wdrażanie polityki rozwoju regionalnego w XXI wieku musi uwzględniać 
główne siły sprawcze wpływające na kształt współczesnego świata, a przez to 
na skuteczność prorozwojowych działań organów władzy publicznej. Mowa tu 
w szczególności o takich zjawiskach jak: globalizacja, rozwój technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych, zmiany klimatyczne, trendy demograficzne czy 
rosnące koszty energii elektrycznej25.
Z powyższej definicji wynika, że o ile polityka rozwoju regionalnego dotyczy 
regionów, to już niekoniecznie musi być ona w regionach kreowana. W konse-
kwencji prowadzi to do wyróżnienia dwóch rodzajów polityki rozwoju regio-
nalnego, tj. polityki międzyregionalnej (interregionalnej) i polityki wewnątrzre-
gionalnej (intraregionalnej)26. Pierwsza z nich prowadzona jest przez centralną 
administrację rządową i jej agendy terenowe. Jest to więc aktywność państwa 
ukierunkowana na stymulowanie konkretnych regionów za pomocą instru-
mentów prawnych i ekonomicznych27. Kierowana jest ona do wszystkich 16 
polskich regionów i powinna polegać na wspieraniu i koordynowaniu działań 

23 M. Kulesza, Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 10, s. 6-10.
24 T. Grosse, Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na 

temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 
 http://docplayer.pl/39780888-Cele-i-zasady-polityki-regionalnej-panstwa.html - dostęp 12.10.2020 r.
25 A. Noworól, Uwarunkowania, zasady i instrumenty nowego paradygmatu polityki regionalnej, [w:] red. K. Banda-

rzewski, M. Stec, Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, Warszawa 2015, 
System Informacji Prawnej LEX – dostęp: 12.10.2020 r.

26 K. Wlaźlak, Rozdział I…, [w:] K. Wlaźlak, Rozwój regionalny… - dostęp: 12.10.2020.
27 P. Buczkowski, Rola władz lokalnych, struktur regionalnych i krajowych w rozwoju w warunkach transformacji 

ustrojowej, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 12, s. 6.
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samorządów województw w kreowaniu rozwoju regionalnego przy jednocze-
snym respektowaniu ich samodzielności oraz zasady subsydiarności.
Wewnątrzregionalna polityka rozwoju regionalnego kreowana jest przez samo-
rządy województw samodzielnie, czyli z wykorzystaniem środków własnych 
i na własną odpowiedzialność, ale z zachowaniem zasady legalizmu i poszano-
waniem ustawowo przyznanych kompetencji. Można ją określić jako świadomą, 
celową i zorganizowaną działalność samorządów województw polegającą na 
określaniu celów rozwoju regionu służących interesom regionalnej wspólnoty 
samorządowej, a także metod i instrumentów realizacji tych celów28. Polityka 
wewnątrzregionalna winna się koncentrować na identyfikowaniu, wzmacnianiu 
i rozwijaniu endogenicznych potencjałów regionu przy udziale wielu podmiotów 
(władz samorządowych różnych szczebli, instytucji, przedsiębiorców, miesz-
kańców, organizacji społecznych i zawodowych itp.), ale z wiodącą rolą samo-
rządu województwa.
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że w Polsce realizowanych jest 
obecnie siedemnaście polityk rozwoju regionalnego, tzn. jedna realizowana 
przez władze centralne oraz szesnaście realizowanych przez władze regionalne. 
Nie ulega przy tym wątpliwości, że polityka rozwoju regionalnego winna być 
wykonywana przede wszystkim na poziomie samorządów regionalnych.

Unijna polityka regionalna
Polityka rozwoju regionalnego może być rozpatrywana nie tylko w aspekcie 
państwowym, ale i ponadpaństwowym, a konkretnie europejskim29. Jak stanowi 
art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej30, „w celu wspierania 
harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działania służące 
wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczegól-
ności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych 
regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych”. Zgodnie 
z postanowieniami traktatu, szczególną uwagę poświęca się obszarom wiejskim, 
obszarom podlegającym przemianom przemysłowym oraz regionom, które 
cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrod-
niczych lub demograficznych. Unijna polityka regionalna oznacza więc celowe 
oddziaływanie o charakterze interwencyjnym instytucji Unii Europejskiej na 
rozwój społeczno-gospodarczy w celu osiągnięcia harmonijnego i zrównowa-
żonego rozwoju całego obszaru Wspólnoty31. Dla osiągnięcia tak określonego 
celu niezbędna jest przede wszystkim likwidacja różnic gospodarczych, społecz-
nych i terytorialnych w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami. Należy 

28 M. Jastrzębska, Polityka a strategie i zarządzanie w jednostce samorządu terytorialnego w sferze ogólnej i finan-
sowej. Studium komparatywne w świetle sposobów rządzenia, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 12, s. 5.

29 D. Lis, Polityka rozwoju regionalnego w ujęciu normatywnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 11, s. 78.
30 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.).
31 K. Wlaźlak, Rozdział I…, [w:] K. Wlaźlak, Rozwój regionalny… - dostęp: 12.10.2020.
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przy tym podkreślić, że celem unijnej polityki regionalnej jest niwelowanie 
różnic w rozwoju pomiędzy regionami, a nie tylko pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi32.

Polityka rozwoju a polityka rozwoju regionalnego
Mając na względzie dokonane wyżej ustalenia terminologiczne, można przejść 
do realizacji głównego zamierzenia leżącego u podstaw niniejszego artykułu, 
a mianowicie delimitacji polityki rozwoju i polityki rozwoju regionalnego.
Jak już zostało wskazane na wstępie, zakresy znaczeniowe obu analizowanych 
pojęć nie są tożsame, a ich wzajemne relacje bywają nader skomplikowane. Po 
pierwsze, działania polityki rozwoju mogą być podejmowane zarówno w skali 
ogólnokrajowej, jak również regionalnej czy lokalnej33, podczas gdy polityka 
rozwoju regionalnego (zarówno ta interregionalna, jak i intraregionalna czy 
unijna) ukierunkowana jest stricte na rozwój regionalny. Po drugie, polityka 
rozwoju w jej klasycznym ujęciu dzieli się na poszczególne polityki sekto-
rowe i w konkretnym przypadku nie musi dotyczyć ogółu spraw związanych 
z rozwojem społeczno-gospodarczym, podczas gdy polityka rozwoju regional-
nego jest działaniem kompleksowym w odniesieniu do konkretnego terytorium 
(regionu). Co więcej, niewykluczone jest, że poszczególne polityki rozwoju zwią-
zane z konkretną dziedziną mogą jednocześnie stanowić części składowe polityki 
rozwoju regionalnego34. Po trzecie, mimo wskazanych różnic, polityka rozwoju 
regionalnego jest częścią polityki rozwoju odnoszącą się do przestrzennej struk-
tury i dynamiki procesów społeczno-gospodarczych. Tym samym jej cele nie 
mogą być sprzeczne z celami polityki rozwoju kraju35. Cele te będą się zmieniać 
wraz ze zmieniającymi się celami polityki rozwoju, a te z kolei podporządko-
wane są z jednej strony obiektywnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a z drugiej 
strony bieżącej polityce kraju w najogólniejszym tego słowa znaczeniu36. Po 
czwarte, z uwagi na szeroki zakres działań podejmowanych w ramach polityki 
rozwoju regionalnego, jest ona jednym z głównych narzędzi sterowania proce-
sami rozwoju37.

32 P. Kucharski, Komentarz do art. 174, [w:] red. K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel, Traktat o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), Warszawa 2015, System Informacji Prawnej LEX 
– dostęp: 12.10.2020 r.

33 T. Grosse, Cele i zasady... - dostęp 12.10.2020 r.
34 K. Wlaźlak, Rozdział I…, [w:] K. Wlaźlak, Rozwój regionalny… - dostęp: 12.10.2020.
35 G. Gorzelak, Podstawowe pojęcia polityki regionalnej, „Reforma Administracji Publicznej” 1998, nr 21, s. 15.
36 D. Lis, Polityka rozwoju regionalnego…, s. 82.
37 E. Wysocka, Nowa regionalizacja Polski – próba oceny, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 12, s. 5.
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3| DZIAŁANIA EWALUACYJNE W RAMACH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
2014-2020

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303 
/2013 z 17 grudnia 2013 r.38 wszystkie państwa członkowskie, w tym regiony 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, zobowiązane są do przepro-
wadzenia ewaluacji pomocy finansowej udzielonej z Funduszy Europejskich. 
W perspektywie finansowej 2014-2020 wyniki badań ewaluacyjnych odgrywają 
bardzo istotną rolę w procesie kształtowania polityki spójności Unii Europej-
skiej i stanowią kluczowy element w toku weryfikacji jej założeń i wyznaczania 
kształtu przyszłych kierunków działań.
Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu bądź polityki, możliwa 
do przeprowadzenia na wszystkich etapach, od planowania, poprzez realizację, 
aż do etapu mierzenia rezultatów. Jej głównym celem jest poprawa jakości 
projektowania oraz wdrażania programów, jak również analiza ich skuteczności, 
efektywności oraz wpływu39. 
W perspektywie finansowej 2014-2020 ewaluacja w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) przyjęła 
zupełnie nowy wymiar. Powstanie wielofunduszowego RPO WD przyczyniło 
się do utworzenia jednej jednostki ewaluacyjnej (w poprzedniej perspektywie 
istniały trzy odrębne jednostki), co pozwoliło na skupienie ogółu zadań ewalu-
acyjnych w jednym zespole, odpowiedzialnym za cały proces ewaluacyjny RPO 
WD. Zarówno nowa formuła Programu, jak i struktura jednostki ewaluacyjnej 
pozwoliły na kompleksowe podejście do procesu programowania i ewaluacji, 
a tym samym przyczyniły się do jeszcze skuteczniejszego planowania wsparcia 
w ramach RPO WD, co jednoznacznie wskazuje, iż warto kontynuować taki model 
podejścia w przyszłych perspektywach UE. 
Niezwykle istotnym elementem w procesie ewaluacji każdego Programu Opera-
cyjnego jest plan ewaluacji. Dokument sporządzony na potrzeby Regionalnego 

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawia-
jące wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

39 https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/o-ewaluacji/czym-jest-ewaluacja/ - dostęp: 5.10.2020 r.
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Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) 
określa sposób organizacji procesu ewaluacji oraz opisuje główne kierunki 
działań ewaluacyjnych planowanych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą 
(IZ) RPO WD w perspektywie 2014-202040. Zasadniczym zadaniem przedmioto-
wego dokumentu jest poprawa jakości ewaluacji poprzez jej właściwe zaplano-
wanie, zapewnienie ram czasowych i głównych założeń dla planowanych ewalu-
acji oraz udostępnienie wyników ewaluacji dla osób zarządzających programem.
Jednym z pierwszych badań ewaluacyjnych wykonanych przez Jednostkę Ewalu-
acyjną (JE) RPO WD 2014-2020 była „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu 
wyboru projektów RPO WD 2014-2020”41. Badanie systemu i kryteriów wyboru 
projektów zostało wskazane jako obowiązkowe dla wszystkich programów 
operacyjnych w „Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 
2014-2020”. System i kryteria wyboru projektów to niezwykle istotne aspekty 
determinujące sukces lub porażkę wdrażania każdego programu operacyj-
nego. Ich uważna analiza i ocena, a następnie wykorzystanie wniosków, mogą 
w znaczący sposób wpłynąć na poprawę trafności interwencji oraz skuteczności 
i efektywności w osiąganiu celów Programu.
Wnioski płynące z badania wskazały, iż przyjęty w ramach RPO WD 2014-2020 
system ogłaszania naborów jest prosty i zrozumiały, system oceny wniosków jest 
generalnie sprawny i zapewnia ich bezstronną ocenę, a jego konstrukcja pozwala 
na wybór projektów zgodnych z logiką interwencji i służących osiąganiu założo-
nych celów. Również proces tworzenia kryteriów wyboru projektów jest przej-
rzysty i nie wymaga zmian. System kryteriów stanowi spójną i logiczną koncepcję, 
a same kryteria ukierunkowane są na wybór projektów przyczyniających się 
do realizacji celów Programu i założeń określonych w Ramach Wykonania, co 
z punktu widzenia wdrażania i realizacji RPO WD jest niezwykle istotne.
Wynikające z przedmiotowego badania rekomendacje wskazały na konieczność 
wprowadzenia zmian w systemie informacyjnym w celu polepszenia dostępu 
do informacji niezbędnych do przygotowania aplikacji (wniosków o dofinanso-
wanie) przez potencjalnych beneficjentów. Konieczna okazała się również inten-
syfikacja prac nad poprawą funkcjonalności systemów informatycznych obsłu-
gujących wnioski o dofinansowanie (SNOW42 i SOWA43) oraz podjęcie działań 
zmierzających do wyeliminowania czynników mających negatywny wpływ na 
funkcjonowanie systemu wyboru projektów (głównie w kontekście wyboru 
ekspertów oceniających wnioski).
Wyniki kolejnego z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez JE RPO WD 
2014-2020, tj. badania pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS44 na liczbę trwałych 

40 Plan ewaluacji RPO WD 2014-2020 dostępny na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2019/04/
PE-RPO-WD-2014-2020_IV-2019_na-www.pdf - wersja aktualna na dzień 30.10.2020 r.

41 Raport z badania dostępny na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2017/11/Ewaluacja- 
bie%C5%BC%C4%85ca-kryteri%C3%B3w-i-systemu-wyboru-projekt%C3%B3w-RPO-WD-2014-2020.pdf.

42 System Naboru i Oceny Wniosków.
43 System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych.
44 Europejski Fundusz Społeczny.
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miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych województwa dolnośląskiego”45, 
pozwoliły na oszacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego, zapisanego 
na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK): Liczba miejsc pracy istnie-
jących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, 
który pozwala ocenić, jaka jest trwałość miejsc pracy utworzonych w przedsię-
biorstwach społecznych dzięki wsparciu z EFS. Osiągnięta wartość procentowa 
wskaźnika była najniższa w przypadku osób z wykształceniem na poziomie 
podstawowym (ISCED 1)46 oraz ponadgimnazjalnym (ISCED 3)47, a także w przy-
padku osób starszych, powyżej 50. roku życia, w związku z tym zarekomen-
dowano podjęcie działań mających na celu zwiększenie intensywności i efek-
tywności projektów skierowanych do osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
na rynku pracy, tj. osób z niskim poziomem wykształcenia, niewielkim doświad-
czeniem zawodowym bądź osób pochodzących z grup defaworyzowanych.
Przeprowadzona ewaluacja pozwoliła również ocenić wpływ interwencji EFS 
na sytuację przedsiębiorstw i osób pracujących w województwie dolnośląskim 
po zakończeniu udziału w projektach. Uczestnicy projektów przeważnie pozy-
tywnie oceniali jakość udzielonego wsparcia, aczkolwiek ze względu na jego 
specyfikę i wielowymiarowość podejmowanych działań (np. działania ukierun-
kowane na profilaktykę wykrywania nowotworów), nie zawsze było możliwe 
bezpośrednie odniesienie wpływu uczestnictwa w projekcie do zmiany sytuacji 
na rynku pracy. Przedsiębiorcy z kolei bardzo dobrze oceniali jakość wsparcia, 
zarówno pod względem jego dostosowania do indywidualnych potrzeb przed-
siębiorstwa, jak i w kontekście poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.
W połowie okresu wdrażania Programu JE RPO WD 2014-2020 przeprowadziła 
badanie pn. „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania”48, które zostało wskazane jako obowiązkowe do przeprowadzenia 
we wszystkich programach operacyjnych na mocy „Wytycznych w zakresie 
ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020”49.
Niniejsza ewaluacja umożliwiła zobrazowanie efektów wdrażania poszczegól-
nych osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 oraz określenie wpływu Programu 
na zmiany wskaźników rezultatu strategicznego. Wyniki przeprowadzonego 
badania wskazały, iż stopień realizacji pierwotnie założonych celów pośrednich 
do 2018 r. oscylował w przedziale 107-218%, a większość wskaźników rzeczo-
wych osiągnęła 100% realizacji celu pośredniego na 2018 r. Badanie pozwoliło 

45 Raport z badania dostępny na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2019/05/Ocena-
-wp%C5%82ywu-EFS_Raport-Koncowy.pdf.

46 Oznaczenie poziomu kształcenia wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (International 
Standard Classification of Education – w skrócie ISCED).

47 Ibidem.
48 Raport z badania dostępny na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2019/05/Ewaluacja-

-mid-term-RPO-WD-2014-2020_-raport-ko%C5%84cowy.pdf.
49 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-ewaluacji-polity-

ki-spojnosci-na-lata-2014-2020 - dostęp 12.10.2020 r. – dostęp 5.10.2020 r.
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sformułować szereg rekomendacji odnoszących się zarówno do zmian w obecnie 
wdrażanym Programie (zmiany w zakresie wartości docelowych wskaźników 
oraz realokacji części środków), jak i w odniesieniu do kolejnej perspektywy 
finansowej. Rekomendacje wobec przyszłego okresu finansowania odnoszą się 
przede wszystkim do kontynuowania obecnie realizowanego wsparcia przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zmian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły od 
momentu programowania obecnej perspektywy.
Wypełniając obowiązek prowadzenia ewaluacji wpływu dla osi priorytetowej 
2 Technologie informacyjno-komunikacyjne RPO WD, IZ RPO WD zleciła prze-
prowadzenie badanie ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla 
usług publicznych (e-administracja, e-kultura, e-zdrowie) w perspektywie 2014-
2021”50. Celem głównym badania była ocena faktycznej skuteczności wsparcia 
realizowanego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług 
publicznych w województwie dolnośląskim, udzielanego w ramach RPO WD. 
Wyniki badania jednoznacznie wskazały, iż realizowane w ramach RPO WD 
projekty w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia wykorzystania 
e-usług w sektorze publicznym, a inwestycje w e-usługi odpowiadały na zidentyfi-
kowane potrzeby regionu. Z kolei rekomendacje wskazały na potrzebę kontynuacji 
działań z zakresu e-usług, rozszerzenia możliwości realizacji działań w obszarze 
szkoleń personelu oraz włączenia działań z zakresu zapewnienia cyberbezpie-
czeństwa do katalogu projektów w ramach przyszłej perspektywy finansowej.
Kolejnym przekrojowym badaniem ewaluacyjnym wykonanym w ramach 
RPO WD była „Ewaluacja on-going dotycząca wdrażania polityk horyzontalnych 
w ramach RPO WD 2014-2020”51. W celu ujednolicenia podejścia do wdrażania 
zasad horyzontalnych Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało „Wytyczne 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, które szczegółowo określają, 
w jaki sposób należy wdrażać zasady horyzontalne na każdym poziomie realizacji 
programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR52, FS53 i EFS.
Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że procedury i rozwiązania związane 
z wdrażaniem i realizacją zasad horyzontalnych, zastosowane w ramach systemu 
zarządzania i wdrażania Programu, są skonstruowane w sposób jasny i przej-
rzysty, a wnioskodawcy od samego początku ubiegania się o środki mają możli-
wość zapoznania się z wymogami dotyczącymi realizacji polityk horyzontalnych 
w ramach projektów. Z badania wynika, że monitoring realizacji polityk horyzon-
talnych w ramach RPO WD 2014-2020 (na poziomie projektów) wdrażany jest 

50 Raport z badania dostępny na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2020/04/Efek-
ty-wsparcia-zastosowa%C5%84-TIK.pdf.

51 Raport z badania dostępny na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport-
ko%C5%84cowy_wdra%C5%BCanie-polityk-horyzontalnych.pdf.

52 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
53 Fundusz Spójności.
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kompleksowo, a system kontroli zapewnia wystarczające rozwiązania w zakresie 
możliwości weryfikacji przestrzegania tychże zasad. W ramach Programu nie 
zdarzyły się żadne przypadki nieprzestrzegania polityk horyzontalnych w projek-
tach. Jedyne zastrzeżenia ewaluatora dotyczyły braku jednego kompleksowego 
źródła informacji dotyczącego wszystkich polityk horyzontalnych, co wpłynęło 
na ograniczony dostęp do informacji na temat zasady zrównoważonego rozwoju, 
której to, w przeciwieństwie do pozostałych zasad, nie poświęcono osobnego 
dokumentu informacyjnego. W związku z tym zarekomendowano opracowanie 
w przyszłej perspektywie jednego kompleksowego dokumentu uwzględniającego 
wszystkie polityki horyzontalne, a także premiowanie projektów wywierających 
pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju.
Na etapie programowania RPO WD Instytucja Zarządzająca RPO WD zleciła 
przeprowadzenie analizy ex ante w zakresie możliwości zastosowania zwrot-
nych i mieszanych instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim 
w okresie programowania 2014-2020, która na moment jej przeprowadzenia 
(lata 2014-2015) w pełni odzwierciedlała warunki rynkowe, w ramach których 
zastosowanie miały znaleźć instrumenty finansowe, jak i była zgodna z zale-
ceniami Komisji Europejskiej. Od tego momentu zarówno otoczenie rynkowe, 
jak i otoczenie regulacyjne wpływające na wdrażanie instrumentów finanso-
wych uległy zmianie. Ponadto Komisja Europejska wydała szereg wytycznych, 
w których doprecyzowała i wyjaśniła zasady wdrażania instrumentów finanso-
wych w nowym okresie programowania. Aby w pełni wykorzystać możliwości, 
jakie oferują instrumenty finansowe w ramach prowadzenia polityki rozwoju, 
IZ RPO WD zleciła przeprowadzenia aktualizacji analizy ex ante54. 
Aktualizacja badania wykazała, że wdrażanie instrumentów pożyczkowych 
w ramach RPO WD przebiega sprawnie. Instrumenty finansowe w obszarze ener-
getyki są zgodne z celami i założeniami RPO WD 2014-2020 i generalnie dobrze 
odpowiadają sytuacji rynkowej. Wolniejsze wdrażanie niż oczekiwano wystąpiło 
w przypadku mikropożyczki, na co wpływ miała znacząca poprawa sytuacji na 
regionalnym rynku pracy, która spowodowała, że istotnie zmniejszyła się liczba 
osób pozostających bez pracy, do których kierowana była oferta mikropożyczek.
Rekomendacje wynikające z badania wskazały, iż generalnie dla wszystkich 
instrumentów finansowych warto korygować i doskonalić prowadzone dzia-
łania promocyjne i informacyjne pod kątem łatwiejszego docierania do infor-
macji, także za pośrednictwem innych kanałów niż sami pośrednicy finansowi, 
a w przypadku instrumentów finansowych stosowanych w obszarze energetyki 
– silniej wykorzystywać organizacje branżowe i sieci doradców. Przeprowa-
dzona analiza wykazała, iż ze względu na konkurencję ze strony innych środków 
publicznych oraz prywatnych, a także wyczerpanie się części potencjału absorp-
cyjnego instrumentów finansowych wśród spółdzielni mieszkaniowych, istnieje 

54 Raport z badania dostępny na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport-
ko%C5%84cowy-badania-akualizacja-analizy-ex-ante-IF-RPO-WD_-2020.pdf.
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zagrożenie niewydatkowania całości alokacji przeznaczonej na instrumenty 
finansowe w obszarze efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze mieszkaniowym. W związku z tym zarekomendowano 
przesunięcie części alokacji instrumentów finansowych na działania dotacyjne, 
najefektywniej realizujące cele interwencji RPO WD w obszarze energetyki.
Ogłoszona w Polsce w marcu 2020 r. epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 
częściowo sparaliżowała system realizacji ewaluacji w ramach RPO WD 
2014-2020. Okresowe zawieszenie działalności niektórych firm czy wprowa-
dzony system pracy zdalnej oraz konieczność zachowania dystansu społecz-
nego w diametralny sposób zmieniły obraz przebiegu badań ewaluacyjnych. 
Nie bez znaczenia pozostał również wpływ czasowego „zamknięcia” gospodarki 
na realizację projektów współfinansowanych w ramach RPO WD 2014-2020. 
W konsekwencji konieczne stało się zweryfikowanie możliwości zrealizowania 
Planu ewaluacyjnego RPO WD 2014-2020 i dostosowanie planowanych działań 
do aktualnych możliwości wynikających z trwającej na terenie kraju epidemii 
i związanych z tym ograniczeń.
Ogłoszony stan epidemii w znaczący sposób wpłynął na proces realizacji kolej-
nego badania zleconego przez JE pn. „Ewaluacja efektów wsparcia przedsię-
biorstw (w tym MSP) oraz ich innowacyjności i internacjonalizacji w wojewódz-
twie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020”. Wprowadzone na terenie kraju 
restrykcje spowodowały bardzo poważne trudności, zarówno w realizacji badań 
ilościowych z przedsiębiorcami z województwa dolnośląskiego, jak i badań jako-
ściowych (w nieco mniejszym zakresie) i przełożyły się na konieczność zmian 
w harmonogramie badania. Pomimo licznych trudności badanie zostało zreali-
zowane, a jego wyniki pokazały, że działania realizowane w zakresie wsparcia 
przedsiębiorstw funkcjonują zgodnie z założoną logiką interwencji, odpowia-
dają na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw i przyczyniają się do realizacji 
celów Programu. Wynikające z badania rekomendacje wskazały m.in. na koniecz-
ność przeprowadzenia kompleksowego przeglądu aktualnie obowiązujących 
dziedzin Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji pod kątem odpowiedniego 
odzwierciedlenia zmian otoczenia społeczno-gospodarczego, prognoz i trendów, 
jak również w celu rozważenia i wypracowania zmian silniej nawiązujących do 
długookresowych wyzwań społeczno-gospodarczych. Należy również rozważyć 
rolę mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i instytucji 
pośredniczących w ramach poszczególnych obszarów ZIT w sferze wspierania 
przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę wpływ takiego rozwiązania na rozwój 
poszczególnych subregionów i na aktywizację sektora MŚP w subregionach. 
Dalsza realizacja Planu ewaluacyjnego RPO WD 2014-2020 w znacznym stopniu 
uzależniona będzie od rozwoju epidemii na terenie kraju i wynikających z tego 
tytułu restrykcji, które mogą mieć istotny wpływ na rzetelność przeprowadza-
nych badań ewaluacyjnych. Niemniej, JE dąży do wprowadzenia szeregu zmian, 
w tym związanych z zaproponowaniem rozwiązań metodologii badawczej, 
umożliwiających realizację procesu ewaluacji w warunkach epidemicznych.

DZIAŁANIA EWALUACYJNE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020



20

Autor: Iwona Blak

4| FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO 
ŚLĄSKA W PERSPEKTYWIE 2021-2027 

Unia, która mierzy wyżej – to główny cel wybranej 16 lipca 2019 r. przewodni-
czącej Komisji Europejskiej (KE) – Ursuli von der Leyen, pod której przewod-
nictwem Komisja Europejska w kadencji 2019-2024 będzie kontynuować prace 
nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027, jednocześnie koncentrując 
swoje działania na sześciu naczelnych priorytetach dla Europy55:

 • Europejski Zielony Ład – to plan działań, którego głównym celem jest dążenie 
do zrównoważonej gospodarki UE poprzez przekształcenie wyzwań związa-
nych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obsza-
rach polityki, przy jednoczesnym zadbaniu o to, by transformacja była spra-
wiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu.

 • Europa na miarę ery cyfrowej – to unijna strategia cyfrowa, która ma służyć 
temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przed-
siębiorstwom, jednocześnie przyczyniając się do osiągnięcia celu neutral-
ności klimatycznej Europy.

 • Gospodarka służąca ludziom – to działania na rzecz sprawiedliwości 
społecznej i dobrobytu, opierające się na wzmocnieniu małych i średnich 
przedsiębiorstw, które stanowią trzon gospodarki UE, oraz na kontynu-
acji działań w obszarze unii rynków kapitałowych oraz unii gospodarczej 
i walutowej.

 • Silniejsza pozycja Europy na świecie – to dążenie do skoordynowanego podej-
ścia do działań zewnętrznych, od pomocy rozwojowej po wspólną politykę 
zagraniczną i bezpieczeństwa, zapewniających Europie silniejszą i jednolitą 
pozycję na arenie międzynarodowej. 

 • Promowanie naszego europejskiego stylu życia – to wizja Unii opartej 
na równości, tolerancji i sprawiedliwości społecznej, której kluczowym 
elementem jest praworządność.

 • Nowy impuls dla demokracji europejskiej – to działania mające na celu ujed-
nolicenie podejścia i utworzenie wspólnych norm w celu rozwiązywania 
takich problemów jak dezinformacja czy mowa nienawiści w Internecie, 
a tym samym chronienia naszej demokracji przed ingerencją z zewnątrz.

55 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pl.pdf - dostęp: 
02.11.2020 r.
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W dniu 29 maja 2018 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet projektów 
rozporządzeń dotyczących polityki spójności na okres perspektywy finan-
sowej 2021-2027, wskazujących główne zasady i ramy działań w nadchodzącej 
perspektywie56. W jego skład wchodziły:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby 
tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami 
i Wiz, czyli tzw. rozporządzenie ogólne.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mecha-
nizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście 
transgranicznym.

Z kolei 14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała projekt utworzenia 
nowego instrumentu – Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), 
który również został dołączony do pakietu legislacyjnego polityki spójności57. 
Niniejsze projekty rozporządzeń ściśle określają kierunki i zasady dotyczące 
wsparcia z poszczególnych funduszy oraz prezentują zakres polityki spójności 
na lata 2021-2027, ujęty w ramach 5 celów polityki:

 • Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej. 

 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwe-
stycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu 
oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 

 • Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regio-
nalnych połączeń teleinformatycznych. 

 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru 
praw socjalnych. 

56 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-2021-2027/ - dostęp: 
02.11.2020 r.

57 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/PL/COM-2020-22-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF - dostęp: 
02.11.2020 r.
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 • Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych.

W lutym 2020 r. harmonogram prac nad dokumentami nowej perspektywy 
finansowej został zaburzony przez globalną epidemię koronawirusa Sars-CoV-2, 
która nie tylko spowodowała opóźnienie w procesie zatwierdzania pakietu legi-
slacyjnego, ale również wymusiła konieczność wprowadzenia zmian, zarówno 
w strukturze sporządzonych do tej pory dokumentów, jak i w sposobie ich 
procedowania. W celu przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego przez 
pandemię koronawirusa Komisja Europejska w maju 2020 r. opublikowała pakiet 
dokumentów obejmujący projekt zrewidowanych Wieloletnich Ram Finanso-
wych na lata 2021–2027 oraz propozycję nowych instrumentów i wzmocnienia 
kluczowych programów58. 
W dniach 17-21 lipca 2020 r. w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Europejskiej (RE)59. Przywódcy UE uzgodnili pakiet naprawczy i budżet na 
lata 2021-2027 o łącznej wartości 1 824,3 mld euro, który pomoże UE w odbu-
dowie po pandemii koronawirusa i wesprze inwestycje w zakresie zielonej 
i cyfrowej transformacji. W ramach polityki spójności, czyli na inwestycje 
w infrastrukturę, energetykę, przedsiębiorczość, ochronę środowiska, cyfryzację 
oraz sprawy społeczne, Polska powinna otrzymać około 66,8 mld euro. W toku 
dalszych prac nad polityką spójności 2021-2027 konkluzje Rady Europejskiej 
zostaną przełożone na odpowiednie przepisy pakietu rozporządzeń, które będą 
stanowiły podstawę do dalszych prac na poziomie krajowym i regionalnym.
Zaistniała sytuacja związana z pandemią koronawirusa miała również bezpo-
średnie przełożenie na prace na poziomie krajowym. Przedstawione przez Mini-
sterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 
2021-2027 musiały zostać zrewidowane i dostosowane do nowych warunków 
i okoliczności, z jakimi Polityka Spójności będzie musiała się zmierzyć. W tym 
celu na poziomie krajowym zostały rozpoczęte prace nad projektem Umowy 
Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz pozostałymi dokumentami niezbędnymi 
do programowania nowej perspektywy, które będą uwzględniać między innymi 
działania przeciwdziałające skutkom pandemii koronawirusa. 
Utrudnienia związane z brakiem zatwierdzonych rozporządzeń unijnych usta-
nawiających przepisy wspólne oraz funduszowe, jak również brak ostatecznych 
dokumentów na poziomie krajowym, spowodowały, że prace na poziomie regio-
nalnym nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2021-2027 (RPO WD) są na etapie wczesno projektowym. Jednakże, 
aby zachować ciągłość tych prac i jak najbardziej efektywnie zaprogramować 

58 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2020.2138_pl_02.pdf - 
dostęp: 02.11.2020 r.

59 https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/ - 
dostęp: 02.11.2020 r.
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nowy Program w obszarach, w których jest to możliwe, w marcu 2020 r. Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego (ZWD) podjął decyzję w sprawie propozycji deli-
mitacji podejścia terytorialnego realizowanego w perspektywie finansowej 2021-
2027 w ramach RPO WD. Powyższa decyzja rozpoczęła dyskusję nad kształtem 
podejścia terytorialnego i zastosowaniem instrumentów terytorialnych, do 
której zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu tery-
torialnego województwa dolnośląskiego. Celem dyskusji było wypracowanie 
oddolnej inicjatywy skutkującej podpisaniem porozumień, listów intencyjnych 
czy też deklaracji chęci współpracy w zakresie tworzenia instrumentu teryto-
rialnego. Z uwagi na fakt, iż obszary nieobjęte instrumentami terytorialnymi nie 
będą mogły korzystać ze wsparcia w ramach celu polityki 5, nadrzędnym celem 
ZWD było objęcie całego obszaru województwa takimi instrumentami. W efekcie 
prac jednostki samorządu terytorialnego (JST) podpisały deklaracje dotyczące 
chęci współpracy w ramach utworzenia sześciu Zintegrowanych Instrumentów 
Terytorialnych (ZIT) oraz jednego Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT). 
Jednym z warunków realizacji instrumentów terytorialnych jest opracowanie 
przez gminy i/lub powiaty dokumentu strategicznego właściwego dla wybranej 
formy współpracy, tj. strategii terytorialnej lub planu działań zawierającego 
listy projektów planowanych do dofinansowania w ramach RPO WD 2021-
2027. Zaprogramowanie instrumentów terytorialnych na całym obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego przyczyniać się będzie do wzmocnienia współpracy 
i partnerstwa JST na rzecz realizacji wspólnych działań rozwojowych.
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W lipcu 2020 r., w toku dalszych działań nad opracowaniem nowego RPO WD, 
rozpoczęto prace nad diagnozą społeczno-gospodarczą województwa dolnoślą-
skiego. Na podstawie licznych publikacji, dostępnych danych statystycznych oraz 
badań naukowych przeanalizowana zostanie bieżąca sytuacja Dolnego Śląska. 
Przyjęcie przez Komisję Europejską rozporządzeń legislacyjnych oraz zatwier-
dzenie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Umowy Partnerstwa 
dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce będzie punktem wyjścia dla 
przyszłych ustaleń kierunków wsparcia i działań w ramach nowego Programu, 
jak również będzie podstawą do zrealizowania kluczowego dla ZWD wyzwania, 
jakim jest zaplanowanie wsparcia adekwatnego do potrzeb i potencjałów 
regionu.
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5| PROCESY REWITALIZACJI NA DOLNYM 
ŚLĄSKU

Po kilku latach prób prawnego usankcjonowania rewitalizacji, 9 października 
2015 r. weszła w życie ustawa o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.). 
Jest to o tyle ważna data, że przed wejściem w życie aktu rewitalizację w Polsce 
często prowadzono w sposób niejednorodny, z nastawieniem na poprawę este-
tyki przestrzeni poprzez wybiórcze remonty i modernizacje obiektów oraz 
obszarów. Ustawa jasno określiła zasady prowadzenia rewitalizacji. Zgodnie 
z definicją zawartą w art. 2 ww. ustawy, rewitalizacja stanowi proces wyprowa-
dzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, realizowane przez inte-
resariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Dzięki 
ustawie rewitalizacja stała się fakultatywnym zadaniem własnym gmin, które 
- poprzez strategiczny dokument w postaci gminnego programu rewitalizacji - 
uzyskały narzędzia do podejmowania działań umożliwiających kompleksowe 
i zintegrowane podejście do procesu rewitalizacji. 
Głównym źródłem finansowania rewitalizacji w Polsce są fundusze unijne. Na 
poziomie województwa rewitalizacja została ujęta w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dalej: RPO 
WD) w Działaniu 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (alokacja: 90 315 
365 euro, tj. 396 674 114,61 zł)60. W ramach Działania wyodrębniono trzy typy 
realizowanych projektów:
A  remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących 

zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i prze-
strzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, 
kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych;

B  remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
C  inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg)61.

60 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych v59 – uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2713/VI/20 
z dnia 29 września 2020 r.

61 Projekty, na dofinansowanie których gminy planowały ubiegać się o środki z Działania 6.3, zgodnie z zasadami 
wojewódzkimi musiały tworzyć tzw. listę A, natomiast pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, finan-
sowane z innych źródeł, musiały być zamieszczane na tzw. liście B.
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Konkursy w ramach przedmiotowego Działania zostały już zakończone, upraw-
nione podmioty złożyły 542 wnioski62, z czego dofinansowanie uzyskało 267 
projektów63 o łącznej wartości dofinansowania z budżetu UE 377 330 232,46 zł, 
co stanowi ponad 95% alokacji64.
W ramach RPO WD podstawę do udzielenia wsparcia w ramach Działania 6.3 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, a także podstawę do udzielenia 
preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych Działań, stano-
wiły programy rewitalizacji wpisane do Wykazu pozytywnie zaopiniowanych 
programów rewitalizacji (dalej: Wykaz) prowadzonego przez Instytucję Zarzą-
dzającą RPO WD65. Przed wpisaniem do Wykazu programy rewitalizacji podle-
gały ocenie pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w progra-
mach operacyjnych na lata 2014-202066 oraz z Zasadami IZ RPO WD dotyczącymi 
przygotowania/aktualizacji programów rewitalizacji (lub dokumentów równo-
rzędnych) w perspektywie finansowej 2014-202067.
W chwili obecnej w Wykazie znajduje się 119 programów rewitalizacji, z czego 
zaledwie 12 zostało opracowanych na podstawie ustawy o rewitalizacji (4 gminy 
wiejskie, 5 gmin miejsko-wiejskich, 3 gminy miejskie). Przeważająca część 
(107 programów) została opracowana na podstawie wytycznych i ustawy 
o samorządzie gminnym68 (31 gmin wiejskich, 47 gmin miejsko-wiejskich, 
29 gmin miejskich). Powyższy rozkład determinowały terminy konkursów 
w ramach Działania 6.3 RPO WD - w przypadku opracowania programu według 
ścieżki ustawowej istniało ryzyko nieuchwalenia programu do czasu naboru. 
Województwo dolnośląskie wykazuje pewne różnice w stosunku do średniej 
dla całego kraju, jeśli chodzi o zainteresowanie poszczególnych rodzajów gmin 
opracowaniem programów rewitalizacji. Na Dolnym Śląsku program rewitali-
zacji wpisany do Wykazu posiada 29,4% gmin wiejskich, podczas gdy średnia dla 
wszystkich województw wynosi 46,1%, mimo że w niektórych województwach 

62 W ramach typu A i C złożono 160 wniosków o dofinansowanie, w ramach typu B - 382 wnioski o dofinansowanie.
63 Uzyskane dofinansowanie w podziale na typ projektu: typ A - 81 projektów, typ B - 179, typ C- 7 projektów.
64 Dane pozyskane z systemu SL 2014 wg stanu na dzień 2.10.2020 r. 
65 Wykaz pozytywnie zaopiniowanych programów rewitalizacji, http://rpo.dolnyslask.pl/pozytywnie-zweryfikowane-

-programy-rewitalizacji/ [dostęp: 2.11.2020 r.].
66 Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020: https://www.funduszeeuro-

pejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-
na-lata-2014-2020/ [dostęp: 2.11.2020 r.].

67 Zasady IZ RPO WD dotyczącymi przygotowania/aktualizacji programów rewitalizacji (lub dokumentów 
równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2016/07/
Za%C5%82%C4%85cznik-nr-6-do-SZOOP_Zasady-IZ-RPO-WD-dotycz%C4%85ce-przygotowaniaaktualizac-
ji-lokalnych-program%C3%B3w-rewitalizacji-lub-dokument%C3%B3w-r%C3%B3wnorz%C4%99dnych.docx 
[dostęp: 2.11.2020 r.].

68 Zgodnie z art. 52. 1. Ustawy o rewitalizacji, do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsię-
wzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego 
ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitali-
zacji. W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne.
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ograniczono możliwość posiadania programu tylko do gmin miejskich (np. woj. 
pomorskie). Wyższy za to jest w województwie dolnośląskim odsetek gmin miej-
skich (które posiadają program 26,9% w stosunku do 19,5% dla Polski) oraz 
miejsko-wiejskich (odpowiednio 43,7% dla Dolnego Śląska i 34,5% dla Polski).
W związku z m.in. małą liczbą programów opracowanych na podstawie ustawy 
o rewitalizacji (w skali kraju jest to zaledwie 299 dokumentów, z czego aż 135 
w województwie małopolskim), obecnie samorządy wszystkich województw we 
współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej realizują projekt, 
którego głównym zadaniem jest wzmocnienie zdolności jednostek samorządu 
terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. 
W województwie dolnośląskim zadanie to realizuje Departament Gospodarki 
UMWD, Wydział Rozwoju Regionalnego, Dział Rewitalizacji i Pomocy Rozwo-
jowej w ramach projektu Programy rewitalizacji gmin II69 współfinansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Zgodnie z założeniami procesu rewitalizacji określonego w ustawie, gminy 
prowadzą działania rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji wyznaczonym 
w drodze delimitacji, na podstawie szczegółowej diagnozy gminy. Obszar rewi-
talizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechu-
jący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (w sferze społecznej oraz 
minimum jednego w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjo-
nalnej bądź technicznej), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie 
może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkany przez więcej 
niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar ten może być podzielony na podob-
szary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic70. Analiza 
programów wpisanych do Wykazu pozwala określić dane dotyczące powierzchni 
obszarów rewitalizacji, a także liczby mieszkańców zamieszkujących te tereny. 
W województwie dolnośląskim obszar rewitalizacji stanowi średnio 4,6% 
powierzchni gminy i zamieszkuje go około 25% jej mieszkańców. Łącznie 
obszary rewitalizacji obejmują 2,6% powierzchni województwa i zamieszkuje je 
18% mieszkańców regionu.
W dalszej części artykułu przeanalizowano potrzeby rewitalizacyjne oraz 
projekty i przedsięwzięcia, jakie gminy zaproponowały do realizacji w progra-
mach rewitalizacji. Uwzględniono 119 ujętych w Wykazie pozytywnie zweryfi-
kowanych programów rewitalizacji. Największą część programów stanowią te 
opracowane przez gminy miejsko-wiejskie (52 dokumenty - 43,7% wszystkich). 
W przypadku pozostałych rodzajów gmin występuje „równowaga” - 32 gminy 
miejskie (26,9%) i 35 wiejskich (29,4%). 

69 W latach 2015-2017 zrealizowano pierwszy projekt we współpracy z Ministerstwem Rozwoju pn. Programy 
rewitalizacji gmin współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
Szczegółowe informacje na temat obecnie realizowanego projektu Programy rewitalizacji gmin II znajdują 
się na stronie internetowej www.rewitalizacja.dolnyslask.pl.

70 Art. 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.).



PROCESY REWITALIZACJI NA DOLNYM ŚLĄSKU28

Na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wykorzystywano 
bardzo szeroki katalog wskaźników. Żaden z dokumentów określających zasady 
tworzenia programów rewitalizacji (ani ustawa o rewitalizacji, ani wytyczne 
krajowe czy regionalne) nie precyzował, jakimi wskaźnikami należy się posłu-
giwać i gminy dobierały je tak, aby odzwierciedlały lokalną specyfikę. 
Łącznie we wszystkich programach badano 791 problemów społecznych 
(1 wskaźnik to 1 problem). Ponad 200 razy w programach analizowano pomoc 
społeczną oraz bezrobocie, które nadal stanowią spory problem w społecz-
nościach lokalnych. W pierwszym przypadku najczęściej tworzono wskaźnik 
w oparciu o liczbę osób korzystających z pomocy społecznej ogółem (34,1%), 
natomiast w drugiej kolejności uwzględniano korzystanie z pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa (18,4%). W przypadku bezrobocia z kolei najczęściej analizo-
wano ogólną liczbę bezrobotnych (38,8%) oraz osób długotrwale bezrobotnych 
(37,4%). 

Rys. 1 Problemy społeczne określone w programach rewitalizacji.
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W sferze gospodarczej wyodrębniono 146 problemów związanych z niskim 
poziomem przedsiębiorczości oraz kondycją lokalnych przedsiębiorstw. 
Najczęściej wykorzystywano wskaźnik mierzący poziom przedsiębiorczości - 
liczbę podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby mieszkańców (56,8%). 
Następne w kolejności częstotliwości stosowania były wskaźniki związane 
z zamykaniem firm: liczba zamkniętych podmiotów gospodarczych w stosunku 
do ogółu zarejestrowanych (14,4%) oraz stosunek liczby zamkniętych do otwar-
tych podmiotów gospodarczych (10,3%). Pozostałe wskaźniki, odnoszące się 
do wartości podatków lub wysokości zaległości podatkowych, były stosowane 
znacznie rzadziej, głównie ze względu na problem z pozyskaniem danych z admi-
nistracji skarbowej. 
W sferze środowiskowej analizowano występowanie 90 problemów. Za 
największy należy uznać występowanie azbestu na budynkach (47,8%). 
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Pozostałe zagadnienia (jak spalanie węgla, hałas komunikacyjny, segregowanie 
odpadów) nie stanowiły więcej niż 12% problemów. Należy tu jednak podkre-
ślić, że wynika to prawdopodobnie nie z braku tego rodzaju problemów w dolno-
śląskich gminach, ale trudności w zgromadzeniu danych i opracowaniu adekwat-
nego wskaźnika.
W sferze technicznej problemów szukano przede wszystkim w zakresie stanu 
technicznego budynków i obiektów zabytkowych (24,6%), udziału starych 
budynków w ogóle budynków (20,5%) oraz złego stanu technicznego budynków 
mieszkalnych (19,7%).Tylko 13,1% wykazanych problemów technicznych doty-
czyło braku termomodernizacji (choć duża część remontów budynków mieszkal-
nych proponowanych w programach rewitalizacji zakładała tylko termomoder-
nizację lub przynajmniej jej elementy). 
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej dominowała analiza dostępności do 
terenów rekreacji i wypoczynku, w tym terenów zielonych (22,9%) oraz dostępu 
do sieci kanalizacyjnej (13,5%). W przypadku tej sfery najczęściej nie tworzono 
kwantyfikowalnych wskaźników, lecz odnoszono się do obecności danego 
elementu lub jego braku w analizowanej jednostce przestrzennej. 
Zadania w programach rewitalizacji grupowano w dwóch listach: A, obejmu-
jącej podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne (w przypadku województwa 
dolnośląskiego ograniczone dodatkowo do projektów, o dofinansowanie których 
gminy mogły aplikować w ramach Działania 6.3 RPO WD), oraz B, czyli przed-
sięwzięć uzupełniających. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, gminy 
zaplanowały realizację 6418 projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
z czego 3706 (57,7%) zostało wpisanych na listę A, a 2712 na listę B (42,3%). 
Najwięcej projektów na liście A zawarły gminy miejsko-wiejskie (50,4%) i miej-
skie (40,6%). W przypadku listy B również przeważają projekty tych dwóch 
rodzajów gmin, jednak proporcje są odwrotne - 50,3% to projekty gmin miej-
skich, a 33,3% gmin miejsko-wiejskich. 
Prawie 74% wpisanych do programów rewitalizacji na listę A projektów doty-
czyło remontów części wspólnych budynków wielorodzinnych. Pozostałe 
rodzaje projektów były znacznie rzadsze: 12,1% stanowiły projekty ukierun-
kowane na zagospodarowanie przestrzeni, 6,5% - zmianę bądź przywrócenie 
funkcji budynków, 4,2% remonty dróg lokalnych71, a 3,2% wszelkie remonty 
budynków (niezależnie od pełnionej przez nie funkcji). Zróżnicowanie w liczeb-
ności projektów z poszczególnych kategorii jest dostrzegalne w zależności od 
rodzaju gminy. W gminach miejskich i miejsko-wiejskich przeważały projekty 
z zakresu remontów części wspólnych budynków mieszkalnych (odpowiednio 
80,8% i 77,1%), w gminach wiejskich z kolei dominowały projekty polegające na 
zagospodarowaniu przestrzeni (43,2%).

71 Projekty zmierzające do poprawy stanu dróg mogły być wpisywane na listę A tylko pod warunkiem, że 
drogi te znajdowały się na terenie miast lub miejskich obszarów funkcjonalnych. Pozostałe gminy mogły je 
zamieszczać na liście B.
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Rys. 2 Kategorie projektów na liście A w programach rewitalizacji na Dolnym 
Śląsku.
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Na liście B wyodrębniono 20 kategorii projektów i przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych. Zdecydowanie dominują projekty o charakterze inwestycyjnym. Wśród nich 
przeważają remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych (25,7% ogółu 
projektów z listy B). Niecałe 10% projektów stanowią te dotyczące poprawy 
efektywności energetycznej budynków, w szczególności poprzez termomoder-
nizację lub wymianę źródeł ciepła, a 7,2% - inwestycje poprawiające stan infra-
struktury drogowej. Wśród zadań społecznych, tzw. miękkich, dominuje szeroko 
pojęta integracja społeczna (19%) oraz usługi publiczne (7,5%)72. W ramach 
integracji społecznej największy nacisk kładziono na utworzenie centrów inte-
gracji społecznej lub projekty zakładające realizację zadań centrów (39,2%), 
zmierzające do aktywizacji zawodowej (19,9%) oraz integracji międzypokole-
niowej, w tym aktywizacji seniorów (14%). Wśród usług publicznych domino-
wały projekty o charakterze kulturalnym (49,4%). Również w przypadku zadań 
z listy B zauważalne są różnice w zależności od rodzaju gminy: w gminach miej-
skich 22,3% wszystkich projektów stanowiły te dotyczące remontów budynków 
mieszkalnych, w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich - z zakresu integracji 
społecznej (odpowiednio 21,7% i 25,1%). 

72 Zadania z zakresu integracji społecznej obejmują m.in. aktywizację zawodową, wsparcie dla rodzin, walkę 
z uzależnieniami, projekty międzypokoleniowe i skierowane do seniorów, zajęcia profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży, podnoszenie kompetencji cyfrowych. Z kolei zadania z zakresu usług publicznych obejmują 
działania ukierunkowane na poprawę pracy jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu opieki 
zdrowotnej, edukacji, kultury i bezpieczeństwa publicznego. 
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Rys. 3 Kategorie projektów na liście B w programach rewitalizacji na Dolnym 
Śląsku.
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Analiza wybranych przez gminy wskaźników (służących określeniu problemów 
oraz wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji), a także 
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazuje na ogromne potrzeby 
rewitalizacyjne w dolnośląskich gminach. W konkursach poświęconych stricte 
rewitalizacji dofinansowanie otrzymało 267 na 3706 projektów, co stanowi zale-
dwie 7,2% ogółu projektów z listy A. Przeważająca część projektów rewitalizacyj-
nych wymaga dużych nakładów finansowych, znacznie przewyższających możli-
wości budżetów gmin. Należy więc założyć, że niewiele gmin zdecydowało się 
i było w stanie realizować swoje projekty bez wsparcia funduszy zewnętrznych. 
Zważywszy również na duże zainteresowanie gmin opracowaniem programów 
rewitalizacji, widać, że potrzeby w tym zakresie są ogromne. Gminy powinny 
zatem kontynuować prowadzenie procesów rewitalizacji, aktywnie poszukując 
i pozyskując zewnętrzne środki finansowe.
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6| 30 LAT INTERREG NA DOLNYM ŚLĄSKU

W 2020 roku Programy Interreg obchodzą jubileusz 30 lat istnienia w Unii 
Europejskiej. Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska Współpraca Terytorialna 
(EWT)73 zwana inaczej Interreg jest częścią polityki spójności Unii Europej-
skiej. Jej zadaniem jest rozwiązywanie problemów wykraczających poza granice 
państw poprzez nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń i wspólne 
podejmowanie wyzwań. Interreg ma również na celu promowanie harmonijnego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii.
Początkowo Interreg został opracowany jako inicjatywa wspólnotowa, czyli 
dodatkowa finansowa pomoc regionalna służąca rozwiązywaniu kwestii istot-
nych dla całego obszaru Unii Europejskiej. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG 
I wspierała rozwój potencjału obszarów przygranicznych w celu zmniejszenia 
nierówności gospodarczych i społecznych między nimi. Obejmowała prawie 
wszystkie obszary działalności związanej z rozwojem gospodarczym, od trans-
portu i komunikacji po wsparcie biznesu i turystyki, środowisko, szkolenia i inne. 
Budżet wszystkich programów operacyjnych zatwierdzonych w ramach Inicja-
tywy wynosił 1 082 mln euro74.
Dotychczas miało miejsce pięć następujących po sobie okresów programowania: 
INTERREG I (1990-1993) - INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-
2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020).
Po sukcesie pierwszej Inicjatywy Wspólnotowej postanowiono o jej kontynu-
acji i rozszerzeniu o dodatkowe komponenty. Interreg IIA tak jak w poprzedniej 
perspektywie obejmował programy mające na celu promowanie transgranicznej 
współpracy. Inicjatywa została również rozszerzona o współpracę w zakresie 
tworzenia transeuropejskich sieci energetycznych (Interreg IIB) oraz o współ-
pracę międzynarodową w zakresie planowania przestrzennego oraz gospodarki 
wodnej (Interreg IIC). Budżet wszystkich programów wynosił 3 525 mln euro75.
Kolejnym ważnym etapem w rozwoju współpracy terytorialnej w Europie były 
lata 2000-2006. W 2004 roku do Unii Europejskiej dołączyło aż 10 krajów, w tym 
Polska. Znaczenie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg jako instrumentu służącego 

73 Inicjatywy Wspólnotowe były możliwe do realizacji na mocy zapisów Jednolitego aktu europejskiego: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027 Inicjatywę Wspólnotową 
Interreg powołano 30.08.1990: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c5f48fc8-dbee-
4f9a-a7cd-c1852cbae267/language-en - dostęp: 30.10.2020 r.

74 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2011/european-territorial-coopera-
tion-building-bridges-between-people - dostęp:30.10.2020 r.

75 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/ - dostęp: 30.10.2020 r.
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niwelowaniu dysproporcji między regionami o bardzo zróżnicowanym stopniu 
rozwoju społeczno-gospodarczego bardzo wzrosło. Inicjatywa finansowana była 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a środki przeznaczone na jej 
realizację w latach 2000-2006 wyniosły 4 875 mln euro76. 
W ramach perspektywy finansowej przypadającej na lata 2007-2013 współ-
praca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym była 
realizowana po raz pierwszy w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii 
Europejskiej – jako Europejska Współpraca Terytorialna (EWT). Polska uczest-
niczyła w 10 programach EWT, tj.: w 7 współpracy transgranicznej, w 2 progra-
mach transnarodowych (Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa) oraz 
w programie współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C).
W perspektywie finansowej 2014-2020 kontynuowana jest współpraca krajów 
UE w ramach 3 typów programów EWT (transgranicznych, transnarodowych 
i międzyregionalnego). Polska uczestniczy obecnie w 7 programach trans-
granicznych, 2 transnarodowych (Region Morza Bałtyckiego, Europa Środ-
kowa) oraz 4 międzyregionalnych (Interreg Europa, URBACT III, ESPON 2020, 
INTERACT III).
Dzięki Interreg/EWT od 30 lat unijne programy współpracy pomagają sąsia-
dującym ze sobą regionom i krajom w nawiązywaniu współpracy, która przy-
czynia się nie tylko do ich rozwoju, ale również do pogłębienia integracji euro-
pejskiej. Europejska Współpraca Terytorialna udowadnia, że granice państwowe 
nie stanowią bariery, a wspólna realizacja przedsięwzięć jest szansą na wzrost 
i okazją do udanej współpracy. 

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Interreg 
Sukces pierwszej edycji Inicjatywy Wspólnotowej Interreg sprawił, że od 
perspektywy finansowej 1994-1999 była ona realizowana w szerszym zakresie. 
To wtedy powstał obowiązujący do dziś podział na trzy komponenty programów 
Interreg: A - transgraniczny, B - międzynarodowy i C - międzyregionalny. Wraz 
z kolejnymi perspektywami finansowymi UE, a tym samym regularną reformą 
polityki strukturalnej służącej zwiększaniu efektywności pomocy udzielanej 
krajom członkowskim, programy Interreg B i C podlegały ciekawym zmianom.

Lata 1994-1999
Interreg II B dotyczył sieci dystrybucji energii i był kontynuacją Inicjatywy Wspól-
notowej REGEN (1989-1993). Jego zakres był ściśle zdefiniowany, projekty doty-
czące wspólnotowej polityki energetycznej zrealizowano w regionach Grecji, 
Włoch, Portugalii i Hiszpanii.
Interreg II C po raz pierwszy połączył szerokie grono partnerów regionalnych 
we wspólnej pracy na rzecz rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.

76 https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/archiwum-2004-2015/badanie-ewaluacyjne-ex-post-
efektow-transgranicznej-wspolpracy-polskich-regionow-w-okresie-2004-2006/ - dostęp: 30.10.2020 r.
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W latach 1997-1999 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg II C realizo-
wano 14 programów operacyjnych w trzech celach tematycznych:

 • współpraca międzynarodowa;
 • zarządzanie zasobami wodnymi, łagodzenie skutków powodzi;
 • zapobieganie suszom.

Dodatkowo, równolegle do wdrażanych programów, zrealizowano 62 projekty 
jako akcje pilotażowe. Ewaluacja ex-post Inicjatywy Wspólnotowej Interreg II 
wykazała, iż co prawda bezpośrednie efekty Interregu II C nie były zbyt spektaku-
larne, ale doceniono jego wartość dodaną w postaci powstałych sieci współpracy, 
inicjatyw oddolnych, wspólnej ponadregionalnej pracy nad kwestiami takimi 
jak planowanie przestrzenne czy zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście 
ochrony przeciwpowodziowej77 .

Lata 2000-2020
W perspektywie finansowej 2000-2006 ukształtował się charakter programów 
Interreg B i C, który zasadniczo obowiązuje do dziś. Na przestrzeni lat zmieniał 
się zakres tematyczny poszczególnych programów, a do Unii Europejskiej dołą-
czyły kolejne kraje o zróżnicowanym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego, 
co stanowiło ogromne wyzwanie dla Interregu.
Głównym celem programów Interreg B była i jest nadal współpraca na rzecz 
harmonijnego, zrównoważonego rozwoju obszaru Unii Europejskiej. Ponadnaro-
dowe, strategiczne podejście do szeroko określonych kwestii społeczno-gospodar-
czych nadaje rozwojowi regionalnemu zupełnie inny wymiar. Polityka regionalna 
może być prowadzona w oparciu o priorytety istotne dla większego obszaru oraz 
w bardziej skoordynowany sposób. To właśnie w programach Interreg B powstają 
studia wykonalności, analizy wariantowe rozwoju, studia planistyczne, które przy 
wsparciu decydentów mogą być podstawą inwestycji, innowacji czy wdrożeń 
w regionie.
Programy Interreg C to współpraca międzyregionalna na poziomie ogólnoeuro-
pejskim, obejmująca swym zasięgiem wszystkie państwa członkowskie UE i nie 
tylko. Jej celem jest rozwijanie dobrych praktyk, wymiana wiedzy i doświadczeń 
między regionami Europy. W projektach Interreg C partnerzy-regiony uczą się od 
siebie nawzajem, korzystają z osiągnięć i narzędzi wypracowanych przez regiony 
odnoszące sukcesy w danej dziedzinie. Regiony podnoszą swoje kompetencje, 
pogłębiają wiedzę, przyczyniają się tym samym do wzrostu skuteczności polityki 
spójności.

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna na Dolnym Śląsku
Wraz z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej polskie regiony 
zyskały możliwość uczestniczenia w partnerskich projektach współpracy 

77  https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/interreg3/inte2/inte2.htm - dostęp: 30.10.2020 r.
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międzynarodowej w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy 
Środkowej, a także międzyregionalnej w ramach programów Interreg C.
W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 partnerzy z Dolnego Śląska 
są uczestnikami 36 projektów: 8 – Program Regionu Morza Bałtyckiego, 25 – 
Program Europa Środkowa i 3 – Program Interreg Europa.
Wśród podmiotów, które zaangażowały się w więcej niż 1 projekt, znaleźli się: 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., Fundacja 
Ochrony Krajobrazu z Jeleniej Góry, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
– Państwowy Instytut Badawczy, KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-
-Rozwojowe, NavSim Polska sp. z o.o. Bolesławiec, Politechnika Wrocławska, 
Wrocławski Park Technologiczny S.A. oraz Województwo Dolnośląskie – Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Największym zainteresowaniem dolnośląskich beneficjentów cieszyły się 
projekty dotyczące innowacyjności – w tej dziedzinie zrealizowano aż 14 
projektów oraz szeroko pojętych kwestii środowiskowych, ochrony dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego – w tym obszarze zrealizowano 16 projektów.
Więcej informacji nt. programów transnarodowych i międzyregionalnych oraz 
realizowanych projektów można znaleźć na oficjalnych stronach programów pod 
adresami www.interreg-central.eu; www.interreg-baltic.eu; www.interregeu-
rope.eu oraz na stronie regionalnej www.ewt.dolnyslask.pl

Polsko-czeska współpraca transgraniczna Interreg
Aby wspomóc proces związany z przyjmowaniem nowych państw oraz przy-
gotować ich regiony przygraniczne do udziału w Inicjatywie Wspólnotowej 
Interreg uruchomiono programy pomocy przedakcesyjnej, w tym Program 
Phare CBC Polska–Czechy. Od momentu wejścia Polski i Czech do UE w 2004 r. 
na obszarze pogranicza polsko-czeskiego realizowane są programy współpracy 
transgranicznej Interreg: wdrażany w latach 2004-2006 Program Inicjatywy 
Wspólnotowej Interreg III A Czechy–Polska, Program Operacyjny Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz 
Program Interreg V-A Republika Czeska–Polska w ramach obecnej perspektywy 
finansowej UE na lata 2014-2020. Wspierane są przedsięwzięcia realizowane 
przez podmioty z obu stron granicy, charakteryzujące się dobrym poziomem 
współpracy transgranicznej, a także wykazujące znaczny wpływ transgraniczny 
i oddziaływanie na terytorium oraz grupy docelowe na obszarze wsparcia 
w Polsce i Czechach. 
Obszar wsparcia dotychczas wdrażanych programów jest niezmienny i obejmuje 
podregiony jeleniogórski i wałbrzyski oraz powiat strzeliński w województwie 
dolnośląskim, jak również podregiony bielski i rybnicki oraz powiat pszczyński 
w województwie śląskim, podregiony nyski i opolski w województwie opol-
skim oraz 5 krajów czeskich: hradecki, liberecki, morawsko-śląski, ołomuniecki 
i pardubicki.
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Programy współpracy polsko-czeskiej cieszą się dużym zainteresowaniem wnio-
skodawców, a zapotrzebowanie na środki znacznie przekracza dostępną alokację. 
Podmioty z województwa dolnośląskiego uczestniczą w ok. połowie wszystkich 
projektów realizowanych w ramach każdej z perspektyw finansowych – dotąd 
dolnośląscy beneficjenci wzięli udział we wdrażaniu prawie 280 projektów 
o łącznej wartości ok. 230 mln euro z EFRR. Ilustruje to poniższa tabela. 

Program Alokacja 
Programu

Ilość projektów 
z udziałem part-
nerów z Dolnego 

Śląska1

Wartość dofinanso-
wania dla projektów 

z udziałem partnerów 
z Dolnego Śląska1,2

Program Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG III 
A Czechy–Polska 2004-2006

34,5 mln z EFRR 
oraz 11,5 mln 

wkładu krajowego

ponad 
40

ok. 
20 mln PLN

Program Operacyjny 
Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska–
Rzeczpospolita Polska 

2007-2013

ponad  
219 mln EUR

niemal 
150

ponad 
110 mln EUR

Program Interreg 
V-A Republika  

Czeska–Polska 2014-2020

ponad  
226 mln EUR 89 ponad

115 mln EUR

Statystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opracowane na podstawie 
dokumentów programowych i list beneficjentów. 
1 Dane bez Funduszu Mikroprojektów.
2 Zgodnie z zasadami Programów EWT/Interreg wartość dofinansowania z EFRR w odniesieniu do 
całości projektu z oddziaływaniem na wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt.

Dolnośląscy partnerzy wykazują się znaczną aktywnością we współpracy z part-
nerami z Czech. W każdym z powiatów na obszarze wsparcia w województwie 
dolnośląskim zrealizowano przynajmniej 1 projekt. Doświadczenia we współ-
pracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć pozwoliły na stworzenie i umoc-
nienie wielu trwałych partnerstw. Efektem jednego z projektów było opraco-
wanie „Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza”, która 
stanowi podstawę powołanego w roku 2015 polsko-czeskiego Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum Sp. z o.o. 
Na przestrzeni lat wspierane są projekty dotyczące szerokiego zakresu tema-
tycznego. Największym zainteresowaniem beneficjentów cieszą się jednak 
niezmiennie projekty dotyczące wspierania rozwoju turystyki, dostępności 
komunikacyjnej oraz szeroko rozumianej współpracy instytucji i społeczności. 
W ramach wsparcia rozwoju turystyki podkreślić należy projekt flagowy perspek-
tywy 2014-2020 „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla rozwoju pogra-
nicza polsko-czeskiego Wspólne dziedzictwo” realizowany przez Dolnośląską 
Organizację Turystyczną z partnerami z całego obszaru wsparcia programu. 
Poprzez projekt „Cyklo Projekt – Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki 
rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, którego Partnerem Wiodącym był 
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Instytut Rozwoju Terytorialnego, wsparto opracowanie „Koncepcji długody-
stansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych”. 
Na szczególną uwagę zasługują również 2 dolnośląskie projekty, które zostały 
docenione w ogólnopolskim plebiscycie „Polska pięknieje. 7 cudów Unii Euro-
pejskiej” w kategorii „Turystyka transgraniczna i międzynarodowa”: projekt 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego 
Vrchlabí „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych” i „Czesko-polski singl-
trek pod Smrkem w Górach Izerskich” z udziałem Lasów Państwowych Nadle-
śnictwa Świeradów, Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, Lasów Republiki Czeskiej 
i Związku Gmin SMRK. 
Znaczną ilość środków udało się także pozyskać na wzmacnianie dostępności 
komunikacyjnej. Do największych projektów należą przedsięwzięcia infrastruk-
tury drogowej, w tym realizowany wspólnie z Krajem Libereckim projekt „Od 
zamku Frýdlant do zamku Czocha”, a także rewitalizacja linii kolejowej Szklarska 
Poręba–Harrahov. Wspierano również wspólne działania służb bezpieczeństwa 
oraz rozwój systemów ratowniczych, spośród których szczególne znaczenie 
dla współpracy na całym obszarze wsparcia ma projekt flagowy perspek-
tywy finansowej 2014-2020 „Bezpieczne pogranicze” angażujący we współ-
pracę wszystkie kluczowe służby i podmioty tworzące system bezpieczeństwa 
wewnętrznego w obszarze przygranicznym.
Rozwijano współpracę w zakresie edukacji, ochrony środowiska, poprawy 
warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, jak również wspierano 
rozwój kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kultural-
nych i rekreacyjno-edukacyjnych. Współpracę pogłębiały rozmaite instytucje, 
w tym jednostki samorządu terytorialnego, telewizje publiczne, szkoły i przed-
szkola. Ciekawym przykładem jest projekt „Transgraniczne Miasto Dzieci” 
realizowany wspólnie przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy 
i Krajską Izbę Gospodarczą Kraju Hradeckiego. Wydawano także wspólne polsko-
-czeskie czasopismo „Czesko-polski biuletyn przedsiębiorcy” oraz tworzono 
polsko-czeskie programy telewizyjne „Rozmówki polsko-czeskie” i „Bez granic”.
Więcej informacji nt. Programu oraz realizowanych projektów można znaleźć 
na oficjalnej stronie Programu pod adresem www.cz-pl.eu oraz na stronie regio-
nalnej www.ewt.dolnyslask.pl.

Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna Interreg
Na granicy zachodniej realizowany jest drugi program współpracy transgranicznej, 
w którym uczestniczy województwo dolnośląskie: Interreg Polska–Saksonia. 
Po stronie polskiej w programie bierze udział również województwo lubuskie. 
Bilateralne programy współpracy transgranicznej Interreg z Wolnym Państwem 
Saksonia, wdrażane w ramach kolejnych perspektyw finansowych Unii Europej-
skiej (2004-2006, 2007-2013, 2014-2020) i nawiązujące jeszcze do mechanizmów 
pomocy przedakcesyjnej w ramach PHARE CBC, umożliwiły zbudowanie trwałych 
i efektywnych struktur polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.
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W okresie wsparcia 2000-2006 realizowany był Program Inicjatywy Wspól-
notowej Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia–Rzeczpospolita Polska 
(Województwo Dolnośląskie). Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR), alokowane dla strony polskiej na Program w latach 2004-2006, 
wynosiły 26,6 mln euro i zostały w pełni wykorzystane w ramach projektów. 
Kontynuacją Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A był Program Operacyjny 
Współpracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2007-2013. Alokacja środków 
EFRR w Programie wyniosła ponad 105 mln euro. Środki zostały w pełni wyko-
rzystane. Obszar wsparcia po stronie polskiej obejmował w województwie dolno-
śląskim podregion jeleniogórsko-wałbrzyski, w województwie lubuskim podre-
gion zielonogórski, natomiast po stronie saksońskiej powiaty Görlitz i Bautzen.
W kończącej się już perspektywie finansowej wdrażany jest Program Współ-
pracy INTERREG Polska–Saksonia 2014-2020, którego celem jest pogłębianie 
współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-
-saksońskim. W ramach Programu dostępna jest alokacja środków EFRR w wyso-
kości 70 mln euro. Na obecnym etapie wdrażania Programu środki są już niemal 
w pełni wykorzystane. Obszar wsparcia Programu w województwie dolnoślą-
skim obejmuje podregion jeleniogórski, tj. powiaty bolesławiecki, jaworski, jele-
niogórski, miasto na prawach powiatu Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, 
lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski oraz powiat żarski w województwie lubuskim, 
natomiast po stronie saksońskiej powiaty Görlitz i Bautzen.
Dotychczas, przez 16 lat wdrażania programów polsko-saksońskiej współpracy 
transgranicznej, wsparcie uzyskały 261 projekty współpracy dolnośląsko-
-saksońskiej na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFRR niemal 160 mln 
euro, nie wliczając w to przedsięwzięć i inicjatyw w ramach małych projektów, 
na które Beneficjenci uzyskują dofinansowanie ze środków UE za pośrednic-
twem Euroregionu Nysa. 

Perspek-
tywa 

finan-
sowa UE

Program

Ilość projektów
z udziałem 
partnerów
z Dolnego 

Śląska

Wartość 
dofinansowania

z EFRR dla projektów 
z udziałem partnerów 

z Dolnego Śląska*

2004-
2006

Program Inicjatywy Wspólnotowej 
Interreg III A 2004-2006 Wolny Kraj 
Związkowy Saksonia–Rzeczpospolita 
Polska (Województwo Dolnośląskie)

90 niemal
92 mln PLN

2007-
2013

Program Operacyjny Współpracy Trans-
granicznej Polska–Saksonia 2007-2013 115 niemal

75 mln EUR
2014-
2020

Program Współpracy INTERREG  
Polska–Saksonia 2014-2020 56 niemal

62 mln EUR
Statystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opracowane na podstawie 
dokumentów programowych i list beneficjentów. 
*Zgodnie z zasadami Programów EWT/Interreg wartość dofinansowania z EFRR w odniesieniu do 
całości projektu z oddziaływaniem na wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt.
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Kluczowe tematy współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Saksonią w ramach 
projektów transgranicznych to przede wszystkim:

 • mobilność regionalna (transport i komunikacja);
 • usługi społeczne (w tym niezbędna infrastruktura i inwestycje);
 • kultura i dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (w tym niezbędna infrastruk-

tura i inwestycje);
 • edukacja i kształcenie (w tym niezbędna infrastruktura i inwestycje);
 • bezpieczeństwo;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • środowisko naturalne (w tym niezbędna infrastruktura i inwestycje). 

Głównym odbiorcą wsparcia są samorządy lokalne, instytucje publiczne oraz 
organizacje powołane przez władze publiczne i organizacje pozarządowe. 
Dzięki projektom współpracy poprawił się stan infrastruktury na pograniczu, 
jak również nastąpiło zwiększenie atrakcyjności i odwiedzalności terenów przy-
granicznych poprzez wypracowanie wspólnej oferty turystycznej, kulturalnej 
i rekreacyjnej. Pojawiła się możliwość realizacji projektów edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży. Polsko-saksońskie projekty współpracy wywierają pozy-
tywny wpływ na lokalny rozwój oraz poznanie się społeczności lokalnych po obu 
stronach granicy.
Modelowym przykładem wykorzystania atutów polsko-saksońskiego terenu 
przygranicznego w ofercie turystycznej regionu oraz przykładem siecio-
wego projektu współpracy samorządów lokalnych pomiędzy województwem 
dolnośląskim i województwem lubuskim a Saksonią są projekty pt. „Przygoda 
z Nysą”. Projekty dotyczą wspólnego zagospodarowania turystycznego terenów 
przy Nysie Łużyckiej pomiędzy Görlitz, Zgorzelcem, Łęknicą i Bad Muskau, 
w szczególności w zakresie ich przystosowania do turystyki wodnej, pieszej 
i rowerowej. 
Wśród przykładów dolnośląsko-saksońskich projektów nakierowanych na 
transgraniczne kształcenie i doskonalenie zawodowe wyróżnić można projekt 
flagowy perspektywy 2014-2020 pt. „Mobilne Laboratoria Innowacyjności 
i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym 
(TRAILS)” oraz jego kolejną edycję TRAILS+, realizowane w partnerstwie Uniwer-
sytetu Technicznego w Dreźnie, województwa dolnośląskiego (Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego) oraz Politechniki Wrocławskiej.
TRAILS jako całkowicie nowatorska forma projektu oferował szkolenia 
w zakresie innowacyjnego myślenia i kreatywności. Działania te miały charakter 
pilotażowy: poprzez wykorzystanie mobilnych laboratoriów innowacyjności 
połączone zostały placówki edukacyjne i lokalni przedsiębiorcy. W ramach 
projektu w wielu lokalizacjach na obszarze wsparcia stawiano mobilne laborato-
rium w postaci kontenerowych modułów wyposażonych w niezbędne pomiesz-
czenia i sprzęt, np. drukarki 3D. Prowadzono w nich warsztaty dla uczniów szkół 



30 LAT INTERREG NA DOLNYM ŚLĄSKU40

zawodowych, przedsiębiorców oraz warsztaty sieciujące. Jednocześnie prowa-
dzone były warsztaty innowacyjne dla MŚP.
Przykładem współpracy instytucji publicznych jest natomiast projekt „Smart 
Integration” z udziałem województwa dolnośląskiego (Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego i Instytutu Rozwoju Terytorialnego) oraz 
Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych78. Projekt miał na celu wzmoc-
nienie instytucjonalnego potencjału współpracy administracji z Dolnego Śląska 
i Saksonii w zakresie rozwoju przestrzennego i regionalnego, w szczególności 
w odniesieniu do zwalczania negatywnych zmian demograficznych. W wyniku 
projektu powstało m.in. „Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza”, które 
opisuje, jak z perspektywy pogranicza mogą być dalej wzmacniane powiązania 
między Saksonią, województwem dolnośląskim i województwem lubuskim 
oraz jak można pokonywać wspólne wyzwania poprzez wzajemne wsparcie 
i wzajemną wymianę wiedzy. 
Więcej informacji nt. Programu oraz realizowanych projektów można znaleźć 
na oficjalnej stronie Programu pod adresem www.plsn.eu oraz na stronie regio-
nalnej www.ewt.dolnyslask.pl.
Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Dolny Śląsk uzyskał szansę na 
rozwój w zakresie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzyna-
rodowej. W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 Beneficjenci z woje-
wództwa dolnośląskiego mają możliwość aplikowania o środki EWT w ramach 
dwóch programów transgranicznych (Programu Interreg V-A Republika 
Czeska–Polska i Programu Współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014-2020), 
dwóch programów transnarodowych (Programu Region Morza Bałtyckiego 
i Europa Środkowa) oraz programu międzyregionalnego Interreg Europa.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż współpraca terytorialna realizowana 
na Dolnym Śląsku za pomocą programów Interreg przynosi jednoznacznie pozy-
tywne efekty dla rozwoju regionu, a powstałe inicjatywy partnerskie nie zostały 
wyczerpane i posiadają wciąż duży potencjał dla realizacji kolejnych projektów 
współpracy.
Kontynuacja wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2021-2027 umożliwi realizację przedsięwzięć ważnych dla dalszego wspól-
nego rozwoju i wdrażania tematów o strategicznym znaczeniu dla regionów 
partnerskich. 

78 Obecnie Saksońskie Ministerstwo Rozwoju.
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Dnia 14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji79, której celem jest zapewnienie 
wsparcia dla regionów stojących przed poważnymi wyzwaniami społeczno-
-gospodarczymi wobec osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez moderni-
zację gospodarki opartej o węgiel w kierunku gospodarki opartej o odnawialne 
źródła energii. Inicjatywa ta obejmuje trzy filary: Fundusz na rzecz Sprawie-
dliwej Transformacji (Just Transition Fund), wykorzystanie części finansowania 
w ramach InvestEU do celów związanych z neutralnością klimatyczną oraz 
instrument pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wsparcie FST 
udzielane będzie na podstawie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transfor-
macji. Fundamentalnym elementem tych planów jest opis zobowiązań państwa 
członkowskiego dotyczących procesu transformacji, który powinien być zgodny 
z jego krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu. 
Regiony europejskie z silnie rozwiniętym przemysłem węglowym, będące kiedyś 
liderami wzrostu gospodarczego, w ostatnim czasie stają się synonimem zanie-
czyszczenia powietrza, degradacji gleby, zaniku bioróżnorodności oraz wynikają-
cych z tego skutków zdrowotnych dla lokalnych społeczności. Emisje dwutlenku 
węgla pochodzące z produkcji i przetwarzania paliw kopalnych są obecnie okre-
ślane jako jeden z głównych czynników przyczyniających się do zmian klimatycz-
nych na świecie. W ciągu ostatnich kliku dekad w Unii Europejskiej znaczenie 
węgla w całkowitym miksie energetycznym słabnie. Jednakże, choć wartość ta 
różni się w sposób znaczący w zależności od kraju, nadal stanowi 15% koszyka 
produkcji energii elektrycznej w UE przy jednoczesnym generowaniu aż 31% 
całkowitej ilości emisji CO2

80. Przemysł węglowy, oprócz pełnienia roli dostawcy 
energii elektrycznej, jest również ważnym czynnikiem ekonomicznym, dającym 
zatrudnienie około 230 000 pracownikom kopalni i elektrowni i źródłem utrzy-
mania dla ich rodzin81.

79 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, COM(2020) 22 final (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b82780d8-3771 
-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF).

80 The European Power Sector in 2019, Agora Energiewende, 2020.
81 EU coal regions: opportunities and challenges Ahead, Raport JRC, 2018.
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Ze względu na szkodliwy wpływ wykorzystywania paliw kopalnych na zdrowie 
i środowisko Unia Europejska od lat prowadzi działania mające na celu stop-
niowe odchodzenie od wydobycia i produkcji energii z tych surowców. Nieunik-
niona transformacja będzie najbardziej wymagająca dla obszarów, w których 
przemysł węglowy na przestrzeni lat nie tylko stworzył setki miejsc pracy, ale 
również ukształtował lokalną historię i tożsamość. 

Inicjatywa Regionów Węglowych w Transformacji
Wydobycie paliw kopalnych i ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej 
oraz w energochłonnych gałęziach przemysłu jest w Europie geograficznie 
nierównomiernie rozmieszczone i skoncentrowane w stosunkowo niewielu 
regionach. Jednak aby uniknąć wstrząsów związanych z nagłą i niezaplanowaną 
transformacją, konieczne jest opracowanie planu opartego o szeroki konsensus 
społeczny, uwzględniający zbudowanie gospodarki bazującej na przemyślanych 
inwestycjach. 
Zatem dostrzegając potrzeby i ogromne wyzwania transformacji regionów 
węglowych, Komisja Europejska wdrożyła w życie pomysł europarlamentarzy-
stów prof. Jerzego Buzka oraz Maroša Šefčoviča, powołując w grudniu 2017 r. 
inicjatywę Regionów Węglowych w Transformacji (Coal Regions in Transi-
tion). Jej założeniem jest zapewnienie wsparcia regionom, tak aby żaden z nich 
nie został pominięty w procesie przemian gospodarczych i społecznych oraz 
sprostał wyzwaniu, jakim jest utrzymanie wzrostu gospodarczego i miejsc pracy. 
Inicjatywa ta działa w ramach dwóch filarów przedstawionych na poniższym 
schemacie. 

Schemat 1. Filary inicjatywy Coal Regions in Transition.

Pla�orma dla Regionów Górniczych  
w Transformacji  

 

 

 

 
 

Grupy Krajowe 

Spotkania bilateralne z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej w celu wsparcia władz krajowych i 

regionalnych w określaniu sposobów zainicjowania 
i wdrażania transformacji. 

 
 

Wskazania możliwości finansowania oraz określenie szans 
realizacji projektów przy  wykorzystaniu różnych 

dostępnych źródeł funduszy europejskich. 
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Początkowo w grupie interesariuszy znajdowało się pięć europejskich regionów 
pilotażowych (w tym Górny Śląsk). Z każdym spotkaniem do dyskusji nad przy-
szłością transformacji dołączały kolejne spośród 41 regionów węglowych z 12 
krajów UE, w tym również Dolny Śląsk. Sama inicjatywa nie jest jednak unijnym 
mechanizmem finansowym (bezpośrednio nie udziela takiego wsparcia), co 
nieraz było uznawane za słabą stronę przedsięwzięcia. 

Europejski Zielony Ład i Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji
Potrzeby związane z ochroną klimatu dostrzegła również nowa Komisja Euro-
pejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, umieszczając strategię 
Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) na pierwszym miejscu 
wśród swoich priorytetów do 2024 r. Jej najważniejszym celem jest przebudowa 
wszystkich gałęzi gospodarki, dzięki której najpóźniej do 2050 r. Europa ma się 
stać pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Cel ten znajdzie również 
swoje umocowanie prawne – w pierwszym europejskim „prawie o klimacie”, 
którego propozycję KE przedstawiła w marcu 2020 r. Ścieżka do neutralności 
zawiera także bardziej ambitne cele klimatyczne do 2030 r., w tym redukcję 
emisji gazów do co najmniej 50%, a potencjalnie do 55% względem 1990 r., 
a co za tym idzie zwiększenie udziału OZE w produkcji energii oraz zmniej-
szenie samego zapotrzebowania na energię. Aby to osiągnąć, wiele sektorów UE 
(zarówno ze strony podmiotów sektora publicznego, jak i prywatnego) stanie 
przed koniecznością szeregu zmian wymagających dużych inwestycji oraz powo-
dujących znaczną restrukturyzację rynku pracy. 
Należy jednak zaznaczyć, że nie każdy region UE będzie rozpoczynać proces 
transformacji z tego samego poziomu. Odpowiedzią na te dysproporcje jest 
stworzony w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Mechanizm Sprawiedliwej 
Transformacji (Just Transition Mechanism). Mechanizm ten, mobilizując inwe-
stycje nawet do 100 mld euro, skoncentruje się na tych regionach i sektorach, 
które w wyniku transformacji ucierpią najbardziej, w dużej mierze z uwagi na 
ich zależność od paliw kopalnych, w tym: węgla, torfu, ropy naftowej i łupków 
bitumicznych oraz emisji gazów cieplarnianych. Składać się on będzie z trzech 
filarów przedstawionych na poniższym schemacie.
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Schemat 2. Filary Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.

Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji 

Fundusz w ramach środków  
z Wieloletnich Ram 

Finansowych UE  
na lata 2021-2027  

oraz z Genera�on EU 

Wsparcie udzielane w formie 
dotacji 

Specjalny system w ramach 
InvestEU 

Ma mobilizować inwestycje 
o wartości do 45 mld euro 

Instrumenty pożyczkowe  
dla sektora prywatnego 

Instrument pożyczkowy 
Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego 

Ma mobilizować inwestycje 
o wartości 25-30 mld euro 

Instrumenty pożyczkowe  
dla sektora publicznego 

Filary te będą miały szerszy zasięg geograficzny niż FST, który będzie wspierał nie 
tylko inwestycje na obszarach przejściowych, ale także poza nimi,  
pod warunkiem, że projekty te będą kluczowe dla transformacji. 

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji 

Dnia 14 stycznia 2020 r. ogłoszony został projekt Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiający Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transfor-
macji82 - pierwszy z filarów Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund) to kluczowy dotacyjny 
mechanizm wspierający terytoria najbardziej dotknięte skutkami transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej. Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie 
do pozostałych dwóch filarów nie może on finansować samej transformacji. 
Obecnie budżet FST to 17,5 mld euro (w tym 3,5 mld euro dla Polski), w ramach 
którego dofinansowanie będą mogły znaleźć projekty, których zakres wpisuje się 
m.in. w następujące obszary:

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;

b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

d) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przy-
stępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efek-
tywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych (w tym dekarboni-
zacja transportu);

e) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;

82 Prace legislacyjne nad Rozporządzeniem ustanawiający Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji nie 
zostały jeszcze zakończone. Podane w artykule informacje dotyczące FST mogą ulec zmianie. 
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f) inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz 
projekty zmieniające ich przeznaczenie;

g) inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efek-
tywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy 
oraz recykling;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;
i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;
j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy;
k) inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP;
l) inwestycje w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych pocho-

dzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Środki z FST przyznawane będą na podstawie Terytorialnych Planów Sprawie-
dliwej Transformacji, za stworzenie których odpowiada państwo członkowskie 
we współpracy z wskazanymi do wsparcia regionami. Regiony te zostały wska-
zane w załącznikach D do Sprawozdań Krajowych stworzonych w ramach Seme-
stru Europejskiego. W Polsce o wsparcie będą mogły ubiegać się następujące 
subregiony:

Schemat 3. Polskie subregiony wskazane do wsparcia w ramach FST.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z perspektywy Dolnego Śląska
Sprawiedliwa transformacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną to 
jedno z ważniejszych wyzwań dla województwa dolnośląskiego. Problemy doty-
czące transformacji w regionie pokrywają się z tendencjami obserwowanymi 
w całym kraju. Wyzwania te rozpatrywać można w odniesieniu do wyzwań 
społecznych jakimi są między innymi: ubóstwo energetyczne, niska efektyw-
ność wykorzystania energii w gospodarstwach domowych czy zbyt mała świa-
domość w zakresie zmian klimatu, przez wyzwania gospodarcze, w tym między 
innymi: wysoką energochłonność przemysłu, uzależnienie od węgla, wysokie 
koszty dostosowań do rozwiązań niskoemisyjnych czy niewystarczający poziom 



FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI – OD PALIW KOPALNYCH DO „ZIELONEJ GOSPODARKI”46

innowacyjności przedsiębiorstw, aż do wyzwań środowiskowych: emisje z trans-
portu, gospodarka odpadami, wysoka energochłonność budynków, rekultywacja 
i zagospodarowanie terenów zdegradowanych.
Długa i wciąż aktualna historia górnictwa węglowego na obszarze subregionu 
wałbrzyskiego nie ułatwia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz osią-
gnięcie neutralności klimatycznej. Transformacja węglowa tego obszaru rozpo-
częła się ponad 20 lat temu. Likwidacja Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego 
przeprowadzona gwałtownie - bez zaplanowanego, etapowego wdrażania odci-
snęła piętno w krajobrazie gospodarczym, społecznym i przyrodniczym całego 
subregionu. Pomimo wysiłków i aktywności samorządów lokalnych do dziś 
obserwujemy negatywne (na tle kraju i regionu) zjawiska związane ze stosun-
kowo niską liczbą przedsiębiorstw, wysokim bezrobociem, niską mobilnością 
zawodową mieszkańców. Obraz ten dopełnia znaczący obszar zdegradowanych 
i niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych, wysoki poziom zanieczysz-
czenia powietrza, ujemny przyrost naturalny. Zrekultywowano jedynie połowę 
powierzchni zwałowisk i osadników, które pomimo podjętych działań nie nawią-
zują do naturalnej rzeźby terenu, stanowiąc dysharmonijny element krajobrazu. 
Większość obiektów pokopalnianych nie zostało przystosowanych do pełnienia 
nowych funkcji i aktualnie nie są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. 
Dlatego objęcie subregionu wałbrzyskiego wsparciem w zakresie Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji postrzegane jest przez samorząd jako szansa na 
realizację ambitnych celów stawianych przez Komisję Europejską oraz ważnym 
elementem dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu rozwoju południowej części 
województwa. Jest również kontynuacją aktywności podjętych przez Aglome-
rację Wałbrzyską w ramach wspominanej inicjatywy Coal Regions in Transition.
Obok subregionu wałbrzyskiego, drugim dolnośląskim obszarem wymagającym 
wsparcia, a nierekomendowanym przez Komisję Europejską do objęcia fundu-
szem, jest zagłębie turoszowskie w subregionie jeleniogórskim, które obecnie 
odpowiedzialne jest za ok. 8% rocznej produkcji energii w Polsce. W przemyśle 
węglowym w Kopalni Węgla Brunatnego Turów i PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów zatrudnionych jest ok. 4 tys. 
pracowników, a pośrednio oddziałuje on na tysiące mieszkańców powiatu 
zgorzeleckiego. Włączenie tego obszaru do regionalnego planu sprawiedliwej 
transformacji, a tym samym do korzystania z FST, jest zatem sprawą kluczową. 
Zaplanowanie i wdrażanie tego procesu na wczesnym etapie pozwoli na prze-
prowadzenie go w zrównoważony sposób. Należy zaznaczyć, że transformacja 
sektora energetycznego jest procesem długotrwałym, wymagającym uwzględ-
nienia wielu czynników. Brak wsparcia na kluczowym etapie, czyli etapie plano-
wania transformacji zagłębia turoszowskiego, może doprowadzić do powtórzenia 
błędów popełnionych podczas gwałtownego zamykania kopalń w subregionie 
wałbrzyskim. 
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Dla osiągnięcia do 2050 roku wyznaczonych celów związanych z ochroną klimatu 
wsparcie należy kierować do właściwych beneficjentów z precyzyjnym uwzględ-
nieniem warunków i potrzeb danego obszaru. Potrzebny jest czas i miejsce 
na zbudowanie nowego modelu rozwoju polskich i europejskich regionów. 
Podstawą takiego procesu jest dialog społeczny, a regionalny plan transfor-
macji powinien być opracowany na zasadzie szerokiego porozumienia w gronie 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym: władz samorządowych, przedsię-
biorców, reprezentantów jednostek naukowych, społeczeństwa obywatelskiego. 
Wypracowana w takim gronie wizja transformacji energetycznej jest podstawą 
dla skutecznych działań wdrażających fundusz. Aby sprostać temu wyzwaniu, 
w październiku 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał Grupę 
Roboczą ds. Regionów Węglowych w Transformacji (obecnie przekształconą 
w Grupę Roboczą ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji), która stanowi 
platformę wymiany doświadczeń dla regionalnych interesariuszy. We współ-
pracy z tym gronem powstanie Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji 
dla Dolnego Śląska, który zdefiniuje wyzwania, obszary i potrzeby rozwojowe 
oraz wskaże działania możliwe do dofinansowania z przyszłego FST. Do stwo-
rzenia kompleksowego dokumentu wykorzystana zostanie również analiza 
zapotrzebowania na poszczególne kierunki wsparcia, określona przez przyszłych 
beneficjentów w fiszkach projektowych. W odpowiedzi na nabór propozycji 
ogłoszony przez Zarząd Województwa wpłynęło 486 propozycji projektów na 
kwotę już dziś przekraczającą pulę pieniędzy przeznaczoną dla Polski. Dyskusja 
nad planami i mechanizmem wdrożenia kontynuowana jest we współpracy 
z polskimi ministerstwami odpowiedzialnymi za proces sprawiedliwej trans-
formacji oraz Komisją Europejską. Otwarta pozostaje kwestia poziomu wdra-
żania funduszu, jednak uwzględniając dotychczas wykonane prace oraz fakt, że 
regiony we współpracy z władzami lokalnymi i partnerami społecznymi posia-
dają największą znajomość problematyki związanej z transformacją, Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego uważa, iż programowanie, zarządzanie oraz wdra-
żanie FST powinno znajdować się w gestii władz regionalnych (NUTS-2). 
Przyszłe działania wdrażane w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transfor-
macji pokażą, czy ambitne zobowiązanie uczynienia Europy pierwszym konty-
nentem neutralnym klimatycznie, przy jednoczesnym zapewnieniu tego procesu 
sprawiedliwym względem wszystkich obywateli i terytoriów UE, jest możliwe. 
Bez wątpienia Unia musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, ale jednocze-
śnie mitygować uboczne społeczne i gospodarcze skutki tejże transformacji. Dla 
subregionu wałbrzyskiego i pośrednio dla całego Dolnego Śląska jest szansą na 
realizację wartościowych projektów i rozwój regionu w oparciu o zieloną i zrów-
noważoną gospodarkę. 
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JAKO NARZĘDZIE POLITYKI INNOWACYJNEJ 
W REGIONIE

Regionalne strategie innowacji stanowią podstawowe narzędzie realizacji poli-
tyki innowacyjnej na poziomie regionalnym. Są podstawą już nie tylko transfor-
macji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, gdzie coraz większego znaczenia 
nabierają inwestycje w edukację, badania, rozwój i innowacje, ale także trans-
formacji cyfrowej, transformacji w kierunku neutralności klimatycznej czy 
w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Zakładają tworzenie efektywnych 
ekosystemów innowacji, opartych na trwałym partnerstwie i współpracy przed-
siębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i admi-
nistracji publicznej w ramach tzw. poczwórnej helisy.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego prowadzi ustrukturyzowaną politykę 
innowacyjną od roku 2005, kiedy to została przyjęta pierwsza Regionalna Stra-
tegia Innowacji. Po latach wdrażania kolejnych edycji RSI, popartych wnioskami 
z monitoringu i ewaluacji, w 2019 r. podjęto decyzję o zweryfikowaniu celów 
Strategii w obliczu wyzwań, jakie stawiają przed regionem: polityka europejska 
ukierunkowana na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, koniec prostego 
rozwoju wynikającego z konkurencyjnych (niskich) kosztów pracy i stosunkowo 
niskich cen energii oraz walka ze skutkami gospodarczymi pandemii Covid-19 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2. To ostatnie wyzwanie pojawiło się już w trakcie 
opracowywania Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.
Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 stanowi dokument o charakterze opera-
cyjno-wdrożeniowym, będący narzędziem realizacji zapisów Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego 2030 (SRWD 2030) w zakresie 1. Cel strate-
giczny: Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu. Prezentuje 
strategiczne stanowisko Zarządu Województwa Dolnośląskiego wobec kwestii 
rozwoju innowacyjności Dolnego Śląska, traktowanej jako jedno z kluczowych 
wyzwań Samorządu Województwa Dolnośląskiego do roku 2030. Dokument 
wskazuje cele i kierunki działań, konsumując europejską koncepcję inteligent-
nych specjalizacji, tj. ukierunkowanie interwencji publicznej w zakresie polityki 
innowacyjnej na obszary o potencjalnie największej dynamice wzrostu.
DSI 2030 wskazuje ramy współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi Dolno-
śląski System Innowacji, jak również potencjalne możliwości finansowania 
działań, które mają być realizowane w tym systemie dla realizacji celów Strategii. 
Weryfikacja osiągnięć i skuteczności tych działań będzie następowała w wyniku 
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cyklicznego przeglądu w ramach zaprogramowanego w Strategii procesu moni-
torowania i ewaluacji.
Zainicjowany w 2019 r. przez Zarząd Województwa proces aktualizacji Dolno-
śląskiej Strategii Innowacji został na szeroką skalę uspołeczniony. Na każdym 
kolejnym jego etapie zaangażowani zostali interesariusze Dolnośląskiego 
Systemu Innowacji, tj. przedstawiciele środowiska gospodarczego, naukowo-
-badawczego i samorządowego. Wykorzystano zarówno ich wiedzę teore-
tyczną, jak i praktyczną jej egzemplifikację. Proponowany dokument został 
także poddany szerokiej dyskusji z dolnośląską społecznością podczas konsul-
tacji społecznych. Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 zostanie przyjęta przez 
Zarząd Województwa w grudniu 2020 r.83.
 DSI 2030, jak każdy metodycznie poprawny dokument strategiczny, na wstępie 
przedstawia opis uwarunkowań i diagnozę sytuacji regionu. Strategia stanowi 
aktualizację dokumentu przyjętego 9 lat temu, na początku mijającej dekady, 
w warunkach wychodzenia świata, Polski i województwa z kryzysu finansowego 
i gospodarczego. Mimo że minęła już prawie dekada od czasu przyjęcia przez 
Zarząd Województwa poprzedniej wersji dokumentu, zaktualizowany doku-
ment strategiczny określający cele i kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki 
województwa dolnośląskiego do roku 2030 ponownie przychodzi nam przyj-
mować w sytuacji galopującego kryzysu i rosnącej niepewności. I nie chodzi 
tylko o kryzys wywołany szalejącym na świecie i w Europie koronawirusem. 
Uzmysławia nam to, jak wielki wpływ na stan rozwoju województwa ma jego 
otoczenie zewnętrzne, nie tylko krajowe, ale również to europejskie i światowe. 
W zamyśle autorów Strategii odbiorca dokumentu powinien zostać poinfor-
mowany nie tylko o aktualnym stanie rozwoju województwa, jego potencjale 
społeczno–gospodarczym, ale również powinien otrzymać dostęp do szerszego 
kontekstu, w ramach którego władze regionu muszą planować rozwój, w tym 
ukierunkowywać i wspierać działalność innowacyjną w firmach i na uczelniach. 
Na sytuację w regionie wpływa szereg uwarunkowań o charakterze globalnym, 
europejskim i krajowym. Jak napisane zostało w Strategii, „najszerszy kontekst 
uwarunkowań zewnętrznych tworzą megatrendy”. Występuje wiele definicji 
megatrendów w nauce i publicystyce naukowej. Na potrzeby tego artykułu 
i w zgodzie ze znaczeniem megatrendów ujętych w Strategii, za megatrend 
można uznać „stałe tendencje ekonomiczne, społeczne, polityczne i kulturowe, 
zjawiska powstałe w procesie cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa, o różno-
rakich uwarunkowaniach oddziałujących na ludzkość poza narodowymi grani-
cami i kontynentami, ogarniające cały ziemski glob oraz warunkujące główne 
kierunki i cele perspektywicznego rozwoju ludzkości”84. Do najważniejszych 
megatrendów wskazanych w Strategii, które będą miały decydujący wpływ 

83 W momencie przygotowywania artykułu trwały końcowe prace nad dokumentem.
84 Red. S. Marek, M. Białasiewicz, Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, 

Warszawa 2011, s.389.
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na sytuację w regionie i na politykę rozwoju prowadzoną przez władze woje-
wódzkie, należy zaliczyć zmiany klimatyczne i powiązane z nimi zmiany w zacho-
waniach producentów i konsumentów, zmiany demograficzne, niestabilną sytu-
ację społeczno–polityczną na świecie, pojawienie się społeczeństwa cyfrowego, 
wzrost produktywności w oparciu o rozwój sztucznej inteligencji i Przemysłu 4.0. 
Nawet ta krótka lista pokazuje, z jakimi wyzwaniami wszyscy będziemy musieli 
się mierzyć w następnej dekadzie i w kolejnych, które po niej przyjdą. Niezwykle 
istotne jest więc, jakiej odpowiedzi udzielimy na te piętrzące się wyzwania. 
Jedną z takich odpowiedzi, chociaż oczywiście nie jedyną, może być przemyślana 
i właściwie ukierunkowana strategia działania, w której właściwie zdefiniowane 
zostaną niebezpieczeństwa i szanse, słabe i mocne strony, jak również cele i droga 
do ich realizacji wraz z zapewnieniem właściwego finansowania. Mamy nadzieję, 
że taką odpowiedzią jest przyjmowana Dolnośląska Strategia Innowacji 2030.
Dolny Śląsk należy do liderów społeczno-gospodarczych wśród polskich 
województw. Wskazuje na to szereg mierzalnych wskaźników, takich jak: PKB 
i PKB na mieszkańca, poziom aktywności gospodarczej, nakłady inwestycyjne 
przedsiębiorstw. Region wyróżnia się również pod względem poziomu innowa-
cyjności. Wg krajowego rankingu innowacyjności, jakim jest indeks Millenium, 
w 2019 r. Dolny Śląsk zajmował 3. miejsce w kraju, po województwie mazo-
wieckim i małopolskim. Na wysoką pozycję regionu wskazuje również pozycja 
uczelni dolnośląskich w krajowych rankingach, liczba jednostek prowadzących 
działalność B+R, wysokość nakładów na działalność B+R ogółem, liczba pracow-
ników naukowych i studentów i wysoka jakość kapitału ludzkiego. I chociaż 
poziom nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw nie jest zadowa-
lający, to jednak region można zakwalifikować do grupy pięciu województw – 
liderów krajowych: mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego 
i dolnośląskiego. Czy takie porównania wewnątrzkrajowe mają jednak większy 
sens, jeżeli już od 2004 r. jesteśmy częścią Unii Europejskiej? Czy mają one 
wreszcie sens, jeżeli staliśmy się wszyscy częścią globalnej wioski, w której 
przepływy kapitałowe, idei, myśli i talentu nie znają już granic państwowych? 
Czy powinno być naszym celem porównywanie się do regionów słabych lub co 
najwyżej średnich i budowanie na tym fundamencie być może fałszywego prze-
konania o swojej pozycji? Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 chce odejść od 
takiego podejścia i odważnie umiejscawia region w szerszym kontekście euro-
pejskim. I gdy już spojrzymy na region z takiej perspektywy, to widzimy, że 
jego pozycja wcale nie jest zadowalająca. Widzimy to nawet, porównując się do 
regionów granicznych, zarówno czeskich, jak i niemieckich. Raport European 
Innovation Scoreboard 2020 przygotowywany przez KE i badający poziom inno-
wacji w krajach i regionach UE pokazuje, że Polska zajmuje 4. od końca miejsce 
w rankingu, na równi z Chorwacją, wyprzedzając jedynie Bułgarię i Rumunię. Wg 
Regional Innovation Scoreboard, stanowiącym uzupełnienie European Innova-
tion Scoreboard, województwo dolnośląskie zostało w 2019 r. sklasyfikowane na 
186. miejscu wśród 238 regionów europejskich oraz na miejscu 5. w Polsce i jest 
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określane jako „umiarkowany innowator”. Polscy liderzy, czyli obszar stołeczny 
i województwo małopolskie, zajmują w tym rankingu odpowiednio 138. i 155. 
miejsce. Porównując się do regionów europejskich, możemy więc łatwo zaob-
serwować, ile jeszcze czasu i pracy jest potrzebne, aby osiągnąć nawet porządną 
średnią europejską, a co dopiero zbliżyć się do „europejskich prymusów”. Tym 
bardziej istotne jest więc mądre i odważne wsparcie na poziomie strategicznym 
dla Dolnośląskiego Systemu Innowacji, opartego na współpracy administracji 
publicznej, uczelni, jednostek B+R, IOB-ów i przedsiębiorstw oraz na stopniowej 
budowie innowacyjnego środowiska w regionie. 

Rysunek 1. Regionalny System innowacji – składający się ze społeczeństwa 
i czterech typów organizacji i instytucji zaangażowanych w jego funkcjonowanie85.

Budowa dynamicznego i innowacyjnego środowiska na Dolnym Śląsku, korzy-
stającego z lokalnych zasobów i opartego na współpracy społeczno–gospodar-
czych aktorów w regionie, nigdy nie będzie efektywna, jeżeli jej budowa nie 
zostanie poprzedzona uczciwą analizą słabych i mocnych stron. Taka analiza 
została przeprowadzona na potrzeby Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. 
Zostały wskazane bariery i tzw. wąskie gardła dyfuzji innowacji. Z ich pełną listą 
można się zapoznać w Strategii. Tutaj należałoby w szczególności wskazać na 
niską skłonność firm do współpracy oraz stosunkowo niski poziom innowacyj-
ności dolnośląskich przedsiębiorstw, które wykazują małą aktywność w zakresie 
prowadzenia badań, a część przedsiębiorców nie widzi potrzeby wdrażania inno-
wacji w swoich przedsiębiorstwach. Bariery te dowodzą konieczności budowy 
zaufania społecznego, podkreślania wagi kooperacji i współpracy pomiędzy 
ludźmi, ale też i instytucjami. Rolą władz publicznych jest moderacja takiej 

85 Dolnośląska Strategia Innowacji 2030, s. 9.



DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INNOWACJI 2030 JAKO NARZĘDZIE POLITYKI INNOWACYJNEJ W REGIONIE52

współpracy i pomoc w budowie prawdziwie innowacyjnego środowiska już na 
etapie szkolnym, jak również poprzez wsparcie dla silnego sektora pozarządo-
wego i instytucji otoczenia biznesu.
Efektywne wsparcie publiczne dla rozwoju innowacji w regionie powinno skupiać 
się na wybranych branżach, w których istnieje potencjał dalszego dynamicznego 
rozwoju oraz harmonijnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednost-
kami badawczymi. Dolny Śląsk, dysponując ograniczoną pulą środków pocho-
dzących z pieniędzy krajowych, regionalnych i europejskich, nie może bowiem 
sobie pozwolić na marnowanie środków publicznych w obszarach, w których nie 
istnieje taka współpraca pomiędzy nauką a biznesem lub brakuje nawet poten-
cjału dla takiej współpracy. Dlatego właśnie, jeszcze w ramach obowiązywania 
poprzedniej RSI 2011–2020, opracowana została lista tzw. inteligentnych specja-
lizacji, w ramach których wskazane zostało sześć obszarów wsparcia, do których 
kierowane były środki publiczne przeznaczone na działalność innowacyjną. 
Teraz, po 5 latach obowiązywania tej listy, bogatszy o zebrane doświadczenia, 
samorząd województwa stanął przed koniecznością jej aktualizacji. Po przepro-
wadzeniu szeregu analiz i konsultacji wybranych zostało siedem obszarów 
wsparcia, w tym trzy tzw. specjalizacje horyzontalne:
1. Chemia i medycyna.
2. Auto-Moto-Aero-Space.
3. Surowce naturalne i wtórne.
4. Maszyny i urządzenia.
5. Zielony Ład - specjalizacja horyzontalna.
6. Przemysł 4.0 - specjalizacja horyzontalna.
7. Życie wspomagane technologią - specjalizacja horyzontalna.

Pierwsze cztery inteligentne specjalizacje stanowią kontynuację już wska-
zanych w poprzedniej Strategii specjalizacji, które zostały zaktualizowane 
w obrębie podobszarów na bazie przeprowadzonego procesu przedsiębiorczego 
odkrywania. Podobszary, które w ciągu 5 lat nie pokazały swojego potencjału 
badawczo–rozwojowego, pomimo możliwości wsparcia środkami publicznymi, 
zostały usunięte. Specjalizacje horyzontalne są natomiast nowym elementem 
w strukturze Strategii, stanowią one odpowiedź na wyzwania, przed którymi 
region i jego mieszkańcy staną w następnych dekadach tego wieku. Spełniają 
funkcję integracyjną poprzez wsparcie dla badań i rozwoju oraz wdrożeń między-
sektorowych, ale również wspomagają wzrost i rozwój czterech podstawowych 
specjalizacji. Zielony Ład to odpowiedź regionu na wyzwanie środowiskowe 
i postępujące zmiany klimatu. W ramach tej specjalizacji wspierane będą inicja-
tywy i projekty technologii „obiegu zamkniętego”, technologie nisko- i bezod-
padowe, technologie racjonalnego gospodarowania wodą i energią i wreszcie 
pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. W ramach kolejnej specjali-
zacji horyzontalnej - Przemysł 4.0, wspierane będzie zastosowanie technologii 
mechatronicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych oraz fotonicznych 
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i optoelektronicznych w automatyzacji lub robotyzacji produkcji, automatyzacji 
procesów obsługi klienta i świadczenia usług, automatyzacji procesów pomocni-
czych (np. poprzez przetwarzanie dużych zbiorów danych, stosowanie druku 3D 
w procesach szybkiego projektowania itp.), monitoringu i ochrony środowiska 
naturalnego i klimatu oraz w rolnictwie precyzyjnym. I wreszcie ostatnia specja-
lizacja horyzontalna dotycząca szeroko rozumianego Życia wspomaganego tech-
nologią obejmuje wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
w obszarach niezwiązanych z aktywnością przedsiębiorstw, tj. niepowiązanych 
z działalnością produkcyjną lub usługami B2B. Specjalizacja obejmuje takie pola 
zastosowania ww. rozwiązań technologicznych, które dotyczą usług publicz-
nych (np. medycznych, edukacyjnych, administracji publicznej, bezpieczeństwa 
publicznego) i świadczonych przez podmioty komunalne (dostawy energii, 
mediów, inteligentnymi obiektami, systemami transportowymi itp.). Stanowi ona 
odpowiedź na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw w Europie 
i zastosowania nowoczesnych technologii we wsparciu sektora publicznego 
w radzeniu sobie z tym wyzwaniem.
Samorząd województwa dolnośląskiego, przyjmując Dolnośląską Strategię Inno-
wacji 2030, zobowiązał się do realizacji misji zapisanej w nowej Strategii, dla 
której niezbędne jest zaangażowanie wszystkich uczestników Dolnośląskiego 
Systemu Innowacji. Treść tej misji brzmi następująco:
„Tworzenie ekosystemu innowacji, wykorzystującego potencjał Dolnego 
Śląska, ukierunkowanego na osiąganie ambitnych celów, opartego o efek-
tywną współpracę w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynaro-
dowym”.
Przedstawiona tu misja jest efektem przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Jest 
ona też odpowiedzią na wyzwania i bariery wskazane w ramach opisywanych 
wyżej wąskich gardeł dyfuzji innowacji. W ramach realizacji misji przedstawiona 
została w Strategii lista czterech celów strategicznych i działań strategicznych. 
Jak zapisane zostało w tekście Strategii: „Zaproponowane cele strategiczne są 
rezultatem identyfikacji potrzeb województwa i Dolnośląskiego Systemu Inno-
wacji (w szczególności >>wąskich gardeł<< w dyfuzji innowacji) a także odpo-
wiadają na wyzwania, przed jakimi staje województwo dolnośląskie i jego 
system innowacji w kontekście przemian społecznych i zmian w otoczeniu 
zewnętrznym - tak bliższym (poziom krajowy), jak i dalszym (poziom euro-
pejski i światowy). Cele zostały sformułowane w oparciu o analizę dostępnych 
zasobów i potencjału Dolnośląskiego Systemu Innowacji”86. Pierwszy z celów 
strategicznych dotyczy zwiększenia roli innowacji w regionalnej gospo-
darce i budowę przewag konkurencyjnych regionu poprzez wsparcie rozwoju 
dolnośląskich inteligentnych specjalizacji. Drugi z celów strategicznych odnosi 
się bezpośrednio do wyzwania, jakim jest zwiększenie poziomu i jakości 
współpracy pomiędzy podmiotami Dolnośląskiego Systemu Innowacji. Cele 

86 Dolnośląska Strategia Innowacji 2030, s. 83,
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operacyjne zaproponowane w ramach realizacji tego celu strategicznego obej-
mują inicjowanie i wspieranie współpracy naukowo–przemysłowej, wspieranie 
regionalnych sieci powiązań gospodarczych, profesjonalizację i wykorzystanie 
ośrodków innowacyjności do zwiększenia aktywności innowacyjnej przedsię-
biorstw i wreszcie wsparcia usług finansowych służących działaniom proin-
nowacyjnym w przedsiębiorstwach. Jedną z bolączek Dolnośląskiego Systemu 
Innowacji jest brak otwarcia sektora badawczo–naukowego i przedsiębiorstw 
na współpracę międzynarodową. Przeprowadzone na potrzeby prac nad Dolno-
śląską Strategią Innowacji 2030 analizy i konsultacje jasno wskazują na wystę-
powanie tego problemu. Dlatego trzeci z celów strategicznych wskazuje na 
konieczność wsparcia internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw 
i dolnośląskiej nauki. Wsparcie będzie dotyczyło m.in. promocji produktów 
i wsparcia dla dolnośląskich małych i średnich firm zainteresowanych między-
narodową współpracą oraz stworzenia spójnego systemu zachęt dla współpracy 
badawczo–rozwojowej o zasięgu międzynarodowym. Dla zbudowania praw-
dziwie innowacyjnego społeczeństwa konieczna jest praca u podstaw, dlatego 
właśnie samorząd województwa planuje w ramach czwartego celu strategicz-
nego wspierać wzmacnianie umiejętności i postaw innowacyjnych. Wspie-
rane będą inicjatywy edukacyjne prowadzące do budowy postaw proinnowa-
cyjnych u dzieci i młodzieży. Wspierane będą również wszelkie projekty służące 
wzmacnianiu kompetencji pracowników, które umożliwią budowę nowoczesnej 
siły roboczej gotowej na wyzwania gospodarki XXI wieku. W ramach tego celu 
planowane jest również zapewnienie wsparcia dla współpracy administracji 
publicznej z sektorem badawczym i biznesem poprzez budowę efektywnego 
funkcjonowania procesu przedsiębiorczego odkrywania. Proces ten już istnieje 
i jest animowany przez samorząd województwa, ale ambicją władz regionalnych 
jest rozbudowanie go zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym 
oraz podniesienie jego efektywności.
Realizacja celów strategicznych i wszystkie opisywane powyżej działania zapi-
sane w przyjętej nowej Strategii mają służyć budowie silnego i innowacyjnego 
regionu i spełnienia się wizji Dolnego Śląska, „(...) który w roku 2030 umocnił 
swoją pozycję krajowego lidera innowacyjności. Dzięki inwencji regional-
nych jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, innowacyjności przed-
siębiorstw i pracowitości Dolnoślązaków oraz napływowi inwestycji zagra-
nicznych jesteśmy regionem konkurencyjnym tak w wymiarze krajowym jak 
i międzynarodowym. Wrocław stał się ważnym ośrodkiem naukowym na 
mapie Europy (...)”87, czego Wszystkim, którym leży na sercu rozwój Dolnego 
Śląska, należałoby życzyć.

87 Dolnośląska Strategia Innowacji 2030, s. 81.


