Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.
Dokument stanowić będzie jedną z krajowych strategii rozwoju przygotowywanych w celu
odpowiedzi na wyzwania, specyficzne dla obszaru o charakterze ponadregionalnym. Konsultacje
potrwają do 18 marca 2014 r.

U podstaw procesu przygotowania Strategii Rozwoju Polski Zachodniej znalazło się przekonanie, że
możliwe jest określenie makroregionalnych potencjałów rozwojowych i ich skuteczne pobudzanie
dzięki współpracy międzyregionalnej, która przynosi dodatkowe efekty rozwojowe, obok działań
podejmowanych na poziomie niższym – regionalnym, i wyższym – krajowym.
Koncepcja Strategii powstała w wyniku oddolnej inicjatywy samorządów województw:
dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego pod nazwą
Porozumienie Polska Zachodnia 2020. Projekt Strategii był przygotowywany w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju, w ścisłej współpracy z samorządami województw Polski Zachodniej.
Realizacja SRPZ przyczyni się do maksymalizacji korzyści wynikających ze zintegrowanego i
wielosektorowego podejścia do rozwoju obszaru Polski Zachodniej,
przynosząc korzyści
mieszkańcom makroregionu, przedsiębiorcom, uczelniom oraz instytucjom naukowo-badawczym.
Poprzez rozprzestrzenianie się i absorpcję impulsów rozwojowych, wpłynie również pozytywnie na
zwiększenie konkurencyjności całej Polski.
Konsultacje społeczne potrwają do 18 marca 2014 r. W celu zgłoszenia uwag lub przedstawienia
opinii do projektu, należy skorzystać z formularza online zgłaszania uwag (hiperłącze:
www.mir.gov.pl/konsultacje-srpz)

Z projektem dokumentu w wersji papierowej można zapoznać się także w następujących
miejscach:
Miasto

Instytucja

Adres

Godziny pracy

Warszawa

Centralny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski
Departament Polityki Regionalnej i
Przestrzennej
Urząd Marszałkowski
Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich
Urząd Marszałkowski
Wydział Zarządzania Strategicznego
Urząd Marszałkowski
Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich

ul. Żurawia 3/5
ul. Piastowska 12

pn. – pt. 8.00-18.00
sob. 10.00-14.00
pn. – pt. 7.30-15.30

ul. Szyperska 14

pn. – pt. 8.00-15.30

ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 30
ul. Mazowiecka 17

pn. – pt. 7.30-15.30

Opole

Poznań

Szczecin
Wrocław

pn. – pt. 8.00-16.00

Zielona
Góra

Urząd Marszałkowski
Główny Punkt Informacyjny o
Funduszach Europejskich

ul. Podgórna 7

pn. – pt. 8.00-16.00

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Strategii.
Zachęcamy do zgłaszania propozycji, uwag i postulatów zwiększających jakość i użyteczność
dokumentu.

