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Vacat

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk pierwszy w tym roku numer raportu „Rozwój Regionalny
w Małopolsce”. Mam nadzieję, że publikacja będzie pomocnym narzędziem do oceny aktualnej kondycji naszego województwa i perspektyw jego rozwoju. Jestem też przekonany, że uważna analiza
uwarunkowań rozwoju regionalnego pozwoli nam na pełniejsze wykorzystanie szans przed jakimi
staje Małopolska u progu 2007 roku.
Rok 2007 otwiera nową siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Przed samorządem województwa stanęło więc zadanie aktualizacji dotychczasowych kierunków wsparcia regionalnej gospodarki. W latach 2007-2013 Małopolska skorzystać może z prawie 1,3 mld euro z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z 553 mln euro w ramach komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kolejne środki są do wykorzystania w ramach krajowych programów operacyjnych oraz w ramach programów celu Europejska Współpraca Terytorialna, stanowiącego kontynuację IW INTERREG III. Ciąży na nas olbrzymia odpowiedzialność za dobre i skuteczne wydatkowanie tych pieniędzy. Wszak – jak pokazały ostatnie lata
– sprawność we wdrażaniu funduszy europejskich ma fundamentalny wpływ na rozwój regionu
w każdej jego dziedzinie, jak choćby infrastruktura transportowa, komunikacja, ochrona środowiska, innowacyjna gospodarka, społeczeństwo informacyjne, czy ochrona i promocja dziedzictwa
kulturowego. Wykonanie tego trudnego zadania z pewnością ułatwi nam bogate doświadczenie
wyniesione z ubiegłych lat.
Przedstawiony Państwu kolejny numer raportu to próba spojrzenia na oddziaływanie funduszy
unijnych oraz wdrażanej polityki regionalnej na przestrzeń województwa, jego innowacyjność czy
konkurencyjność. Z drugiej natomiast strony publikacja ta koncentruje się na uwarunkowaniach
rozwoju regionu prezentowanych przez pryzmat najważniejszych dokumentów: Strategii Rozwoju Kraju, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dokumentów krajowych programów operacyjnych czy wspomnianej Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Zachęcam do lektury,

Marszałek Województwa Małopolskiego

Vacat

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE
NR 1 (12) 2007

Strategia Rozwoju Kraju
2007-2015

DR PIOTR ŻUBER *

trategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym
cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.
Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju, stanowiącym bazę odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez
jednostki samorządu terytorialnego. Taką rolę SRK wyznaczyła uchwalona przez Sejm ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju1.

capita stanowiący połowę średniej UE-25 (wg Eurostat 49,8%
w 2005 r.); najniższy poziom zatrudnienia (wg Eurostat 52,6%
w 2005 r., średni poziom dla UE-25 – 63,8%), najwyższe
bezrobocie (wg Eurostat 17,6% w 2005 r., średni poziom
dla UE-25 – 8,8%). Dla porównania średni poziom PKB na
mieszkańca liczony wg parytetu siły nabywczej wynosił wg Eurostat 23 500 euro, a w Polsce 11 700 euro.

S

Zmniejszenie istniejącego dystansu rozwojowego Polski wobec Unii możliwe jest przy zapewnieniu takiego tempa wzrostu PKB w Polsce, które będzie znacznie wyprzedzać
tempo wzrostu w innych krajach UE. Potrzebna jest więc nowoczesna polityka rozwoju stanowiąca podstawowy warunek strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jednocześnie stanowiąca ramy dla
racjonalnego wykorzystania przeznaczonych dla Polski środków z Unii Europejskiej, a tym samym szans wynikających
z członkostwa Polski w Unii.

W dniu 29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Jest to pierwszy
tego typu dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Oznacza
rozpoczęcie nowego etapu w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Strategia Rozwoju Kraju nie jest dokumentem wymaganym
przez Komisję Europejską. Została jednak informacyjnie przekazana Komisji.

SRK jest właśnie wyrazem takiej nowoczesnej polityki rozwojowej odpowiadającej na proces globalizacji i wyzwania
stawiane w Europie przez odnowioną Strategię Lizbońską,
pozwalającej na zmniejszanie dystansu rozwojowego do bogatszych państw Unii Europejskiej. Polityka ta powinna wykorzystywać te cechy polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, które mogą stanowić źródło przewagi komparatywnej
naszego kraju, a więc przede wszystkim relatywnie młode
i coraz lepiej wykształcone kadry, wysoką przedsiębiorczość
polskiego społeczeństwa, a także duży rynek wewnętrzny. Polityka ta musi też przeciwdziałać pogłębianiu się dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych województw, tak by
uniknąć marginalizacji najsłabiej rozwijających się regionów.

Horyzont czasowy Strategii wykracza poza okres nowej
perspektywy finansowej UE obejmując dodatkowo dwa lata,
w trakcie których będą kontynuowane przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych przyznanych Polsce w budżecie
na lata 2007-2013 (tzw. zasada n+2).
Mimo pozytywnych zmian ostatnich 17 lat, Polska nadal
pozostaje w grupie najuboższych państw UE. Świadczą
o tym podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: PKB per
* Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.

1 Zarówno wcześniej przyjęte strategie sektorowe, jak i opracowywane obecnie wymagają dokonania oceny zgodności ze SRK 2007
– 2015 i odpowiedniego dostosowania. Opinie o zgodności wydaje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Ma on również corocznie informować Radę Ministrów o realizacji Strategii.

Oznacza to nie tylko wzrost dochodów, ułatwienie dostępu
do edukacji i szkolenia, wzrost zatrudnienia i wydajności pra-
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Tab. 1 Wskaźniki charakteryzujące cel główny Strategii
UE-25
Wskaźniki

Wartość wskaźnika
w roku bazowym (2005)

Średnie roczne tempo wzrostu PKB (%)

Zakładana wartość wskaźnika
2010

2015

1,7 (2001-05)

3,0 (2001-05)

5,1 (2006-10)

5,2 (2011-15)

100

50

58

66

19,7 (2001-05)

18,8 (2001-05)

21 (2006-10)

25 (2011-15)

2,22)

2,1

2,5

2,5

2,3

2,5

2,5

2,0

Dług publiczny w % PKB

63,2

42,0

51,7

47,0

Dochód na osobę4) (zł)

x

732

950

1190

PKB na mieszkańca wg PPS (UE-25 = 100)
1)

Średnia stopa inwestycji (%)
Średnia roczna inflacja (%)

3)

Deficyt sektora finansów publicznych w % PKB
3)

Główny
cel SRK

Polska

Struktura pracujących (w wieku powyżej 15 lat)
wg sektorów gospodarki5) (%)
– sektor I
– sektor II
– sektor III

4,9
27,5
67,6

17,4
29,2
53,4

Udział usług rynkowychw wartości dodanej
brutto (%)
Stopa bezrobocia (%)
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym
po transferach socjalnych (% ludności)

8,76)
15 (2003)

15,0
27,5
57,5

11,0
26,0
63,0

49,6

51,0

55,0

17,6

12,0

9,0

15

13

17 (2003)

Przeciętna długość życia (lata)
– kobiet
– mężczyzn

81,2 (2003)
75,1 (2003)

79,4
70,8

80,6
73,3

81,2
74,5

Umieralność niemowląt na 1000 urodzeń żywych

4,5 (2004)

6,4

5,5

5,0

1) Relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB
2) Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych; dla Polski – 2,2
3) Wg ESA 95 i przy założeniu, że w latach 2010 i 2015 OFE są poza sektorem
4) Przeciętny nominalny miesięczny dochód do dyspozycji na osobę w gospodarstwach domowych
5) I – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; II – przemysł i budownictwo; III – usługi
6) Zharmonizowana stopa bezrobocia; dla Polski – 17,7

cy, zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz poprawę zdrowotności mieszkańców, ale także m.in. wzrost poczucia bezpieczeństwa, możliwość korzystania z łatwo dostępnej
infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym i zdrowym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

4. budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa;
5. rozwój obszarów wiejskich;
6. rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Realizacja tych priorytetów będzie następować poprzez działania regulacyjne, decyzyjne i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i innych podmiotów życia
społeczno-gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji działań.

Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych, wskazują
na priorytety. Określają one najważniejsze kierunki i główne
działania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie głównego celu SRK.

PRIORYTET 1. Wzrost konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki

Priorytetami SRK są:
1. wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;
2. poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej;
3. wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości;

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym warunkiem osiągnięcia głównego celu strategii jest szybki i zrównoważony wzrost
gospodarczy kraju. Zadecyduje on o poziomie życia mieszkańców Polski.
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Najlepszym sposobem na przyspieszenie rozwoju jest wzrost
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, przedsiębiorstw i regionów. W ramach priorytetu 1 podejmowanych
będzie wiele działań. Można podzielić je na kilka grup:

rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych. Wszystkie te działania inwestycyjne będą musiały równocześnie uwzględniać coraz bardziej rygorystyczne wspólnotowe wymogi ochrony środowiska,

Dążenie do zapewnienia stabilności makroekonomicznej. Jest to podstawowy warunek utrzymania zdrowych podstaw wzrostu gospodarczego w dłuższym okresie. Oznacza on
ograniczanie deficytu sektora finansów publicznych i przeciwdziałanie wzrostowi długu publicznego, zwiększanie dochodów budżetu państwa, ale również racjonalizację wydatków
budżetowych. Istotne jest też utrzymanie niskiego poziomu
inflacji oraz salda na rachunku obrotów bieżących. Powodzenie w tej dziedzinie nie tylko stworzy podstawy stabilnego
wzrostu gospodarczego, lecz również umożliwi Polsce przystąpienie w przyszłości do strefy euro. To zaś powinno przynieść dodatkowe istotne korzyści zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Współczesna gospodarka, wzrost jej siły i konkurencyjności w skali międzynarodowej, w coraz większym stopniu zależą od przetwarzania
informacji, jej jakości i szybkości przekazywania. Czynniki te
decydują również o sprawności administracji publicznej oraz
efektywności funkcjonowania niemal wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Stąd wynika pilna potrzeba
upowszechnienia edukacji w dziedzinie usług teleinformatycznych i elektronicznych, korzystania z internetu oraz umiejętności posługiwania się komputerem.
Ochrona reguł uczciwej konkurencji. Jest to kolejny zespół działań sprzyjających szybszemu rozwojowi gospodarczemu. Można tu wymienić zarówno zapobieganie i zwalczanie korupcji i przestępczości gospodarczej, ochronę własności
intelektualnej, zwalczanie nielegalnej dystrybucji i przemytu,
a także produkcji i obrotu wyrobami pirackimi, jak i przeciwdziałanie nadużywaniu pozycji dominującej, kontrolę i zapobieganie fuzjom i przejęciom przedsiębiorstw mogącym mieć
negatywny wpływ na konkurencję,

Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości. Polegać ma na
tworzeniu przyjaznych dla przedsiębiorstw warunków prawnych, finansowych oraz instytucjonalnych, przede wszystkim
poprzez znoszenie barier utrudniających tworzenie i wzrost
przedsiębiorstw, uproszczenie prawa i procedur administracyjnych, obniżanie kosztów działalności gospodarczej (w
tym pozapłacowych kosztów pracy), ułatwienia w dostępie
do technologii i kapitału). Równie istotne będzie promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce oraz
wzmocnienie związków między sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami.

Wzrost eksportu i współpracy z zagranicą. Czynnik ten
zawsze dynamizuje gospodarkę kraju. Tym bardziej jest to
istotne w okresie coraz ściślejszych powiązań gospodarczych,
handlowych i finansowych w skali międzynarodowej, intensyfikacji procesów integracyjnych i globalizacyjnych. Polska powinna nadal wykorzystywać możliwości wynikające ze współpracy z zagranicą . W związku z tym przewiduje się usuwanie
barier utrudniających rozwój eksportu, unowocześnianie jego
struktury, zwiększanie udziału produktów związanych z nową
techniką i technologią. Istotnym warunkiem wzrostu eksportu będzie również spójny system promocji gospodarczej Polski jako partnera handlowego oraz kraju atrakcyjnego pod
względem inwestycyjnym i turystycznym.

Ułatwienia w dostępie przedsiębiorstw do kapitału
w celu finansowaniu inwestycji. Podstawowym zadaniem
w tej dziedzinie jest obniżenie kosztu pozyskania kredytów
przez przedsiębiorstwa małe i średnie, rozwój systemu gwarancji i poręczeń kredytowych, a także alternatywnych instrumentów finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, takich jak np. fundusze typu venture capital. Szczególną
opiekę ze strony państwa powinni otrzymać przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność. Wsparciem tym, np.
w postaci dokapitalizowania z funduszy kapitału zalążkowego,
powinna rządzić zasada, że środki publiczne służą aktywizacji
środków prywatnych, a nie zastępują ich. Istotna rola w zasilaniu polskich przedsiębiorstw w środki finansowe przypadnie
funduszom unijnym, międzynarodowym instytucjom finansowym oraz bankom komercyjnym.

Rozwój sektora usług. Decyduje on w dużej mierze o możliwościach wzrostu zatrudnienia. Zadaniem państwa powinno
być stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju zarówno
usług rynkowych (w tym promocji działalności usługowej na
rynku międzynarodowym), jak i usług społecznych.
Restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłu
i prywatyzacja. Będą z całą pewnością w dalszym ciągu ważnymi czynnikami poprawiającymi efektywność ich funkcjonowania oraz zwiększającymi konkurencyjność całej polskiej
gospodarki. Państwo będzie zmierzać do ograniczania negatywnych społecznych skutków procesów restrukturyzacyjnych. Ważną kwestią jest przeznaczanie wpływów z prywatyzacji na modernizację, restrukturyzację i rozwój.

Zwiększanie nakładów na badania i rozwój oraz innowacje. Relatywnie niski poziom wydatków na ten cel jest jednym z najważniejszych powodów zapóźnienia technologicznego polskiej gospodarki i małej, na ogół, jej konkurencyjności
oraz wciąż jeszcze niezbyt nowoczesnej struktury. Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy, trzeba nie tylko zwiększyć
wydatki na badania i rozwój oraz naukę i szkolnictwo wyższe,
lecz również doprowadzić do zdecydowanie większego wykorzystywania efektów tych prac przez przedsiębiorstwa. Może
się to odbywać m.in. poprzez wzrost udziału przedsiębiorców w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych Podobne
znaczenie będzie miał intensywniejszy transfer nowoczesnych

Rozwój rybołówstwa. Zakłada się modernizację rybołówstwa i całego sektora morskiego. Potrzebne jest powstrzymanie procesu dekapitalizacji urządzeń i statków, ochrona
i rozwój rybołówstwa przybrzeżnego, uniezależnienie prze-
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twórstwa od sezonowości połowów oraz unowocześnienie
infrastruktury portów i przystani rybackich.

nie nośności dróg oraz włączenie Polski w europejski system
drogowy. Będzie to wymagało dużych nakładów inwestycyjnych, podobnie jak w transporcie kolejowym, gdzie wzrośnie presja konkurencyjna w usługach kolejowych w ramach
Jednolitego Rynku Europejskiego. Aby móc jej sprostać, konieczne będzie przede wszystkim podniesienie parametrów
eksploatacyjnych głównych tras przewozowych, poprawa
standardu taboru oraz wdrożenie systemu nowoczesnej łączności kolejowej GSM-R i systemów zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).

PRIORYTET 2. Poprawa stanu infrastruktury
technicznej i społecznej
Jednym z najpoważniejszych ograniczeń rozwojowych Polski
jest wciąż w niewystarczającym stopniu rozwinięta infrastruktura. Chodzi tu o infrastrukturę rozumianą szeroko, obejmującą zarówno sprawy techniczne jak i społeczne.

Najważniejszym zadaniem w transporcie morskim będzie powstrzymanie jego regresu. Jest to możliwe przy dużych nakładach inwestycyjnych w infrastrukturę portową i budowę
wygodnych połączeń drogowych i kolejowych z portami, odnowę floty oraz rozwój usług okołoportowych. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury to także podstawowe warunki
rozwoju transportu lotniczego w naszym kraju. Już w najbliższych latach potrzeba będzie więcej nowoczesnych lotnisk
o znaczeniu międzynarodowym, a także regionalnym.

Stan infrastruktury technicznej. Pod względem poziomu
infrastruktury, zwłaszcza transportowej, Polska ustępuje nie
tylko starym krajom unijnym, lecz również państwom, które wraz z nami przystąpiły do UE. To głównie dlatego omijają niekiedy Polskę większe inwestycje zagraniczne, przede
wszystkim w sektorze motoryzacyjnym. Ponadto słaba infrastruktura utrudnia równomierny rozwój poszczególnych regionów kraju i zmniejsza mobilność społeczeństwa, a przez to
nie wspiera pokonywania bezrobocia.

Infrastruktura mieszkaniowa. Rozwój infrastruktury mieszkaniowej jest ważnym czynnikiem poprawy jakości życia. Państwo powinno przede wszystkim stwarzać warunki instytucjonalne i finansowe do inwestowania w tę dziedzinę gospodarki,
głównie poprzez eliminację barier prawno-administracyjnych
utrudniających proces inwestycyjny. Chodzi tu o różne formy
budownictwa (własnościowe, społeczne czynszowe, socjalne)
a także inwestycje odtworzeniowe i rewitalizacyjne, w tym
wykorzystanie obiektów poprzemysłowych.

Głównym zadaniem w najbliższych latach będzie więc zdecydowane zwiększenie wydatków na inwestycje w infrastrukturę transportową. Towarzyszyć temu powinna dbałość o to,
żeby infrastruktura ta stanowiła w Polsce system zintegrowany zarówno w układzie gałęziowym, jak i terytorialnym, a także żeby transport był jak najmniej uciążliwy dla środowiska.
W transporcie drogowym najważniejszym celem będzie budowa spójnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, zwiększe-

Wewnętrzne:

System wartości kraju:

! funkcjonowanie systemu instytucjonalno-regulacyjnego
! zapóźnienia, potencjał i atuty
! zróżnicowanie regionalne
! aspiracje obywateli

! solidarne państwo
! społeczeństwo obywatelskie
! spójność społeczna, gospodarcza
i terytorialna

Cele,
priorytety,
proces
realizacji SRK
Oddziaływania integracyjne:

Zewnętrzne:

! szanse rozwojowe
! zobowiązania członkowskie
! współdecydowanie

!
!
!
!

Rys. 1. Uwarunkowania i przesłanki SRK
Żródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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Bezpieczeństwo energetyczne. Stanowi ono jeden z filarów gospodarczego rozwoju kraju. Najważniejszym zadaniem
w tej dziedzinie w najbliższych latach będzie dywersyfikacja
źródeł energii, zapewnienie zagranicznych dostaw surowców
energetycznych, a zwłaszcza gazu i ropy naftowej. Prawdopodobne będzie również zwiększanie wydobycia gazu krajowego oraz wdrożenie technologii gazyfikacji węgla kamiennego
i wytwarzania benzyny syntetycznej. Musi temu towarzyszyć
poprawa efektywności i jakości wykorzystania podstawowych
krajowych nośników energii, czyli węgla kamiennego i brunatnego. W odpowiedzi na wymogi UE, w najbliższych latach nastąpi wzrost udziału produkcji energii pierwotnej z odnawialnych źródeł energii.

latach – wciąż nie spełniamy standardów starych państw UE.
Ciągle istotne jest właściwe zagospodarowywanie odpadów,
oczyszczanie ścieków, zapewnienie wody pitnej wysokiej jakości, rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, drganiami i wibracjami. Do
tego należy dodać jeszcze zadania z dziedziny ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwoju parków narodowych i krajobrazowych, a także zwiększania zasobów leśnych. Wszystko
to będzie wymagało poniesienia poważnych nakładów inwestycyjnych. Podjęcie tego wysiłku jest jednak konieczne nie
tylko ze względu na wymogi Unii Europejskiej, lecz również
poprawę jakości życia ludności.
Podnoszenie poziomu życia mieszkańców zależy nie tylko
od wspomnianych wyżej inwestycji w infrastrukturę techniczną, lecz również w infrastrukturę społeczną, czyli zapewnienia dostępu do edukacji, usług zdrowotnych, opiekuńczych i socjalnych, usług świadczonych przez administrację
i wymiar sprawiedliwości, a także instytucje kulturalne, turystyczne i rekreacyjne. W każdej z tych dziedzin konieczna będzie nie tylko rozbudowa i modernizacja bazy materialnej, ale także poprawa funkcjonowania systemów, zwłaszcza
edukacyjnego i ochrony zdrowia. Jest to o tyle ważne, że za-

W dziedzinie organizacyjnej przewiduje się tworzenie silnych
struktur firm energetycznych, zdolnych do sprostania konkurencji międzynarodowej. Rozwijane będą systemy przesyłowe
oraz połączenia transgraniczne poprawiające bezpieczeństwo
energetyczne i zwiększające możliwości udziału w europejskim rynku energii elektrycznej.
Ochrona środowiska. Jest to kolejna dziedzina, w której –
mimo niewątpliwie dużych postępów w ostatnich kilkunastu

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015

Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia (NSS)
Krajowy Program
Reform
2005-2008

Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich

Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich

PO Rozwój
Obszarów
Wiejskich

PO
Zrównoważony
Rozwój
Sektora
Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych
Obszarów
Rybackich

16 RPO
PO
Infrastruktura i środowisko
PO
Kapitał ludzki
PO
Innowacyjna gospodarka
PO Rozwój
Polski Wschodniej

Krajowy Program
„Zabezpieczenie
Społeczne
i Integracja
Społeczna”

PO Europejskiej
Współpracy Terytorialnej
PO
Pomoc techniczna

Rys. 2. Spójność pomiędzy dokumentami programowymi
Żródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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równo lepiej działający system edukacyjny i ochrony zdrowia,
sprawna administracja i wymiar sprawiedliwości, a także dostępne i na wysokim poziomie usługi dla ludności w końcowym efekcie mają korzystny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki.

część etatu, praca tymczasowa, telepraca) oraz organizacji
czasu i warunków pracy;
Przywracanie na rynek pracy osób pozostających poza
nim i aktywizacja zawodowa młodzieży, kobiet, osób powyżej
50. roku życia oraz niepełnosprawnych. Szczególnie dużą rolę
w procesie zatrudniania takich osób powinny odgrywać organizacje pozarządowe;

PRIORYTET 3. Wzrost zatrudnienia
i podniesienie jego jakości

Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Jest to bardzo ważne zadanie, zwłaszcza w czasach
szybko zmieniającego się zapotrzebowania na pracowników
różnych specjalności. System edukacji i przygotowania zawodowego musi zdecydowanie elastyczniej reagować na sygnały
nadchodzące z rynku, a częstokroć nawet je wyprzedzać. Kluczową rolę odegra więc usprawnienie prognozowania popytu na pracę;

W możliwie krótkim czasie powinna powstać w Polsce duża
liczba miejsc pracy, o wysokiej jakości, szczególnie dla ludzi
młodych i wykształconych. Równie istotne jest umożliwienie
pozostania na rynku pracy osobom powyżej 50. roku życia.
Jest to jedno z najważniejszych zadań stojących przed polityką
gospodarczą w naszym kraju. Rozwiązanie tego problemu nie
będzie na pewno łatwe, wymaga bowiem podjęcia wielu równoległych działań w różnych dziedzinach. Chodzi tu m.in. o:

Zwiększanie roli partnerstwa społecznego, zapewniającego równowagę na polskim rynku pracy i umacnianie pokojowego rozwiązywania konfliktów między pracownikami
a pracodawcami. Powinno to przyczynić się do rozwoju instytucji dialogu społecznego w sprawach dotyczących zatrudnienia oraz przestrzegania i skuteczniejszej egzekucji prawa
pracy;

Tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości
i zmniejszanie obciążeń pracodawców. Na pierwszy plan
wysuwa się tu likwidacja wszelkich barier organizacyjno-administracyjnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz
wprowadzenie ułatwień dla osób ją rozpoczynających, a także obniżanie pozapłacowych kosztów pracy, szczególnie w ramach zobowiązań nakładanych na pracodawcę przez system
podatkowy i ubezpieczeniowy;

Poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy. Przepisy w tej dziedzinie będą w coraz większym stopniu dostosowywane do standardów Unii Europejskiej. W efekcie powinno to przyczynić

Zastosowanie na szerszą niż dotychczas skalę elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia ( m.in. praca na

Regionalne
Programy Operacyjne
PO
Infrastruktura
i środowisko

15,9 mld *
27,8 mld *

2,3 mld *
8,3 mld *

9,7 mld *

PO Rozwój
Polski Wschodniej

PO
Kapitał ludzki
0,6 mld *

PO
Innowacyjna
gospodarka

0,5 mld *

PO
Pomoc techniczna

NSRO = 67,3 mld euro,
w tym krajowa rezerwa na wykonanie (3% wartości alokacji)

Rys. 3. Podział środków UE na programy operacyjne NSRO/ NSS 2007-2013
Żródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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Kluczową rolę w tym zakresie powinna odgrywać sprawna
i zasługująca na społeczne zaufanie władza publiczna.
Od jej działania w znaczącym stopniu będzie zależało zarówno wspomniane już poczucie bezpieczeństwa obywateli i możliwość realizacji ich celów, jak i funkcjonowanie istotnej części
życia gospodarczego.

się nie tylko do poprawy warunków pracy, lecz również do
wzrostu wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki;
Wzrost efektywności instytucjonalnej obsługi rynku
pracy. Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzenie nowego modelu obsługi rynku pracy, w którym oprócz publicznych
służb zatrudnienia uczestniczyły również podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe działające na lokalnych rynkach pracy;

Podobne znaczenie ma usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, uproszczenie procedur sądowo-administracyjnych, zwiększenie sprawności
w wydawaniu orzeczeń i ich skuteczna egzekucja. Szczególny nacisk powinien być położony na przeciwdziałanie korupcji
w sektorze publicznym.

Prowadzenie racjonalnej polityki migracyjnej. W dłuższym okresie w Polsce – podobnie jak w innych krajach UE
– będzie zmniejszać się odsetek osób w wieku produkcyjnym
i pojawi się niedobór pracowników różnych specjalności. Konieczne więc będzie opracowanie zasad i warunków dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy na podstawie
analizy bilansu migracyjnego. Z drugiej strony, po wejściu Polski do UE nasila się tendencja do wyjazdów zarobkowych obywateli naszego kraju do innych państw unijnych. Powinno to
skłaniać do działań zachęcających pracowników do pozostania i realizowania kariery zawodowej w kraju oraz do powrotu i inwestowania w Polsce.

Równolegle z budową sprawnej administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury powinna następować
coraz silniejsza samoorganizacja społeczności lokalnych. Do ich głównych zadań będzie należeć przede wszystkim wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego, tworzenie
miejsc pracy, edukacja, troska o środowisko naturalne itp.,
a nade wszystko dbałość o umacnianie kapitału społecznego
i społeczeństwa obywatelskiego.
Do ważnych zadań w dziedzinie podnoszenia jakości życia
ludności będzie należało doprowadzenie do koordynacji wysiłków rządu, organizacji pozarządowych i samorządu w realizacji polityki integracji społecznej, w tym prorodzinnej,
wspierania rodzin niezamożnych, ograniczania zjawiska dziedziczenia biedy i wykluczenia społecznego.

PRIORYTET 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty
społecznej i jej bezpieczeństwa
Niebagatelne znaczenie dla podniesienia jakości życia ludności
ma również poczucie solidarności lokalnej, zapewnienie bezpieczeństwa, możliwość wpływania na sprawy społeczne, gospodarcze, zawodowe itp. Do tego potrzebna jest zintegrowana wspólnota, w której ludzie mogliby realizować swoje
plany i aspiracje życiowe.

monitoring

Osobną grupę zagadnień stanowi zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego i porządku publicznego. Zadania państwa w tych dziedzinach wydają się

SRK

i sprawozdawczość

strategie sektorowe
i ich programy
operacyjne

aktualizacja
co 4 lata

NSRO i ich
programy operacyjne
oraz inne programy

strategie rozwoju
województw
i ich regionalne
programy operacyjne

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (z 6 grudnia 2006 r.)

Rys. 4. SRK – System realizacji Strategii
Żródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

- 13 -

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE
NR 1 (12) 2007

oczywiste. Ostatnio jednak, w związku z nowego rodzaju zagrożeniami, m.in. narastającym terroryzmem międzynarodowym, bardzo prawdopodobnym kryzysem energetycznym
i ekologicznym, czy powtarzania się katastrof naturalnych, nabierają one nowego znaczenia.

PRIORYTET 6. Rozwój regionalny i podniesienie
spójności terytorialnej
Wzrost konkurencyjności gospodarczej ma dotyczyć nie tylko kraju jako całości, lecz również wszystkich jego regionów.
Powinno to sprzyjać spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz wyrównywaniu szans rozwojowych tych obszarów, które bez pomocy ze strony państwa byłyby skazane
na marginalizację lub długotrwałe trudności rozwojowe. Tak
można scharakteryzować strategiczny cel polityki regionalnej
państwa w latach 2007-2015.

PRIORYTET 5. Rozwój obszarów wiejskich
Kluczową sprawą w tym obszarze działań jest doprowadzenie do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i życia między miastem a wsią. Tymczasem w przyszłości obszary wiejskie powinny stać się dla mieszkańców Polski równie jak
miasto atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia
działalności gospodarczej. Oznacza to konieczność rozwoju
różnego rodzaju usług, zdecydowaną poprawę infrastruktury
i transportu oraz aktywizację przedsiębiorczości i działalności pozarolniczej.

Dla podniesienia konkurencyjności polskich regionów
niezbędne jest więc wspieranie rozbudowy infrastruktury
decydującej o konkurencyjności polskiej gospodarki i poszczególnych regionów, w tym zwłaszcza infrastruktury transportowej w relacjach pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi
a innymi miastami, w relacjach miasto – wieś oraz zwiększenie dostępności do systemów transportu zbiorowego. Wykorzystanie potencjału rozwojowego regionów, jakim są zasoby
środowiska przyrodniczego, czy też dziedzictwo kulturowe.
O konkurencyjności województw decydować będzie również rozwój infrastruktury naukowo-badawczej i edukacyjnej oraz działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i przedsiębiorstw, a także rozwój instytucji otoczenia
przedsiębiorstw. Wspierany będzie rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz inicjatywy zmierzające do upowszechniania dostępu do usług elektronicznych. Jednym z ważniejszych
działań powinny też być inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki, przyczyniające się do zwiększania liczby miejsc pracy i wpływające na wzrost konkurencyjności regionów. Równie istotne będą działania na rzecz poprawy jakości kapitału ludzkiego
oraz wzmocnienie powiązań szkolnictwa wyższego z regionalną gospodarką i rynkiem pracy. Konkurencyjność regionów
to przede wszystkim rozszerzenie zasięgu oddziaływania obszarów metropolitalnych oraz innych dużych miast.

Pierwszoplanową rolę w ożywieniu gospodarczym obszarów
wiejskich należy przyznać małym przedsiębiorstwom. Wprawdzie ostatnio coraz więcej mieszkańców wsi zajmuje się działalnością handlową, usługową, rzemieślniczą i turystyczną, jednak z uwagi na ograniczony dostęp do środków finansowych,
pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich
jest wciąż słabo rozwinięta. Wydaje się, że przyspieszenie
rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich będzie możliwe dopiero wtedy, gdy przystąpi się
do realizacji projektów poprawiających i rozwijających infrastrukturę techniczną na wsi.
O procesie rozwoju obszarów wiejskich decydują gospodarstwa rolne. Muszą być one jednak większe, doinwestowane,
efektywne, konkurencyjne i bardziej wyspecjalizowane niż
przeciętne obecnie polskie gospodarstwo rolne. W najbliższych latach konieczne będzie zapewnienie odpowiedniego
wsparcia oraz poniesienie nakładów finansowych na modernizację, inwestycje w nowe technologie, wysoko wydajny sprzęt
i dostosowanie gospodarstw rolnych do warunków działania
na konkurencyjnym rynku unijnym.

Wyrównanie szans rozwojowych obszarów problemowych możliwe będzie poprzez: wspieranie rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury, procesów modernizacyjnych
i drobnej przedsiębiorczości, w tym usług. Wspierane będą
również działania wykorzystujące specyficzne uwarunkowania
rozwoju regionów np. turystyczno-krajobrazowe, klimatyczne, wodne, itp. Istotny będzie również rozwój sieci osadniczej
i miejskiej, wzmacnianie procesu odbudowy gospodarczego
potencjału małych miast i miasteczek, opartego na endogenicznych walorach tych ośrodków. Rozwojowi miast oraz poprawie sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wspieranie rozwoju mieszkalnictwa.

Szybki i trwały rozwój obszarów wiejskich może następować
przy zdecydowanej poprawie infrastruktury technicznej
i społecznej. Obecne braki w tej dziedzinie nie tylko obniżają standard życia i gospodarowania w większości polskich wsi,
ale również obniżają atrakcyjność tych obszarów dla potencjalnych inwestorów. Osiągnięcie zauważalnej poprawy w tym
zakresie będzie wymagało podjęcia kosztownych inwestycji,
udzielenia przez państwo wsparcia dla ich realizacji oraz ścisłego współdziałania instytucji rządowych z samorządem terytorialnym i samymi rolnikami.

Odrębnym zadaniem SRK jest wspieranie najsłabiej rozwiniętych województw Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz
świętokrzyskie). Regiony te charakteryzują się najniższym PKB
na mieszkańca w UE, niskim poziomem przedsiębiorczości i niskim poziomem dochodów własnych samorządów gminnych.
Nadanie impulsu rozwojowego Polsce Wschodniej i podniesienie jej poziomu rozwoju gospodarczego oraz wskaźników

Konieczna też będzie znacznie większa niż obecnie samoorganizacja środowisk wiejskich, ich aktywność w procesie inicjowania i realizacji różnego rodzaju działań sprzyjających przemianom na wsi. Jednym z istotnych czynników warunkujących
powodzenie tych zamierzeń będzie wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich.
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uczestnictwa w życiu społecznym (edukacja, praca, zdrowie)
stanowią istotny cel polityki regionalnej państwa.

dzynarodowym. Będzie także wspierać nakłady na naukę, restrukturyzację niektórych sektorów bądź przedsiębiorstw
(przestrzegając obowiązujące zasady w tej dziedzinie), finansować zabezpieczenie społeczne i inne świadczenia społeczne, zapewniać obronność kraju, wymiar sprawiedliwości, administrację itd.

Polityka regionalna państwa wobec województw zmierzać
będzie do lepszego identyfikowania regionalnych szans i barier rozwojowych oraz inicjowania większej specjalizacji regionalnej. Różnorodność celów polityki regionalnej wzbogaca strukturę społeczno-gospodarczą kraju i podwyższa jego
pozycję międzynarodową. Specjalizacja poszczególnych regionów prowadzi do ukształtowania różnych profili społecznych i gospodarczych, cechujących się wysokim poziomem
konkurencyjności.

Samorządy terytorialne sfinansują natomiast – w ramach
swoich zadań – wiele działań rozwijających infrastrukturę,
a także przedsięwzięcia społeczne. Coraz większą rolę w finansowaniu szeroko rozumianego rozwoju kraju powinny odgrywać prywatne podmioty gospodarcze, poprzez realizację
własnych inwestycji. Inicjatywy inwestycyjne będą wspierane poprzez rozwój funduszy pożyczkowych, gwarancji i poręczeń kredytowych oraz oferty usług finansowych ze strony
banków. Coraz większe znaczenie powinno mieć także upowszechnienie mechanizmów i form partnerstwa publiczno-prywatnego.

Polityka regionalna państwa ma być realizowana w powiązaniu
z politykami sektorowymi rządu, zmierzającymi m.in. do podniesienia konkurencyjności całej gospodarki i poszczególnych
regionów, budowy i modernizacji infrastruktury i rozwoju kapitału ludzkiego. Powinna więc wspierać z jednej strony te kierunki działań, które są najważniejsze dla długofalowego rozwoju całego kraju, a z drugiej — politykę rozwoju prowadzoną
przez samorządy województw. Można powiedzieć, że będzie
stwarzać warunki do szerszej i pełniejszej współpracy zarówno między administracją rządową i samorządami terytorialnymi jak i między poszczególnymi polskimi regionami.

Poważną część kosztów realizacji Strategii pokryją środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych. Szacuje się, że stopa inwestycji zwiększy się
z 18,8% PKB w 2005 r. do 21% w 2010 r. i 25% w 2015 r.
Umożliwi to osiągnięcie 5,1% średniego tempa wzrostu PKB
w latach 2006-2010 oraz 5,2% w latach 2011-2015.

Przy realizacji polityki regionalnej państwa będą musiały być
przestrzegane zasady polityki spójności społeczno-gospodarczej UE. Z drugiej jednak strony, będzie ona podporządkowana pewnym prawidłom wynikającym wprost z polskiego prawodawstwa. Oznacza to, że:
# polityka regionalna państwa będzie mieć charakter uzupełniający i pomocniczy w stosunku do działań realizowanych
przez samorządy województw: nie powinna więc ich zastępować,
# rozwój regionalny to rozwój wszystkich województw, bez
względu na ich poziom konkurencyjności. Żaden z regionów nie może być wykluczony z procesów rozwoju; należy sprzyjać ich wewnętrznej integracji,
# polityka regionalna państwa powinna wzmacniać pozycję
konkurencyjną województw w tych dziedzinach, które stanowią o ich sile, są wewnętrznymi czynnikami wzrostu,
# równocześnie celem tej polityki będzie inicjowanie trwałych procesów rozwojowych w regionach opartych na
długofalowej strategii rozwoju województw, wieloletnich
programach operacyjnych i planach inwestycyjnych,
# instrumenty polityki regionalnej będą skoordynowane
i powiązane z innymi działaniami rozwojowymi państwa.

Największa część środków z UE, ponad 67,3 mld euro (licząc w cenach bieżących) przeznaczona zostanie na realizację Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) oraz wynikających z nich programów
operacyjnych. Na współfinansowanie tych działań przeznaczonych zostanie około 11,9 mld euro z publicznych środków
krajowych i 6,4 mld euro ze środków prywatnych. Ponadto
na wspieranie restrukturyzacji rolnictwa oraz działań rozwojowych na obszarach wiejskich przewiduje się 13,2 mld euro
(w cenach bieżących) z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a na jego współfinansowanie około 3,9 mld euro. Na restrukturyzację rybołówstwa
zakłada się 0,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Rybackiego, a na jego współfinansowanie około 0,1 mld euro. Dodatkowo na realizację działań w ramach tzw. polityk lizbońskich,
a także bezpieczeństwa i obywatelstwa UE przewiduje się
około 4,3 mld euro.
Łączna kwota środków budżetowych UE, możliwa do
wykorzystania na realizację SRK, wyniesie blisko 86 mld
euro. Doliczając publiczne i prywatne środki krajowe
na współfinansowanie – kwota planowanych środków
sięgnie około 108 mld euro.

Finansowanie SRK
Dla realizacji SRK będą również pozyskiwane środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, międzynarodowych instytucji finansowych i banków komercyjnych. Członkostwo Polski
w UE zwiększa dostęp do kredytów i ułatwia ich pozyskiwanie
na warunkach dogodniejszych niż przed akcesją do UE.

Realizacja działań założonych w Strategii będzie finansowana zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. Najistotniejszymi krajowymi źródłami finansowania realizacji SRK
będą: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych. Budżet państwa będzie wspierać szczególnie ważne inwestycje (zarówno infrastruktury technicznej, jak i z zakresu
usług społecznych) o znaczeniu regionalnym, krajowym i mię-
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Wybrane kierunki zmian społeczno-ekonomicznych w przestrzeni
województwa małopolskiego
DR HAB. INŻ. ZYGMUNT ZIOBROWSKI *
DR INŻ. WŁADYSŁAW RYDZIK **

dpowiedź na pytanie o kierunki zmian społeczno-ekonomicznych w przestrzeni województwa małopolskiego nie jest prosta. Na początek warto przypomnieć bardzo interesujące wyniki badań, które zostały
przeprowadzone przez firmę Plus. Badanie te dotyczyły zmian
zatrudnienia na obszarze Polski w okresie ostatnich piętnastu
lat. W oparciu o rezultaty przedmiotowych badań można postawić następujące wnioski. W skali Polski widać, że wyludniają się ogromne obszary, szczególnie we wschodniej części kraju. Zjawisko to nie dotyczy jednakże miast,
a szczególnie ich stref podmiejskich. Zatem z punktu
widzenia rozmieszczenia ludności, widoczny jest proces
polaryzacji. Ludność zaczyna się skupiać nie w samych
miastach, a wokół miast.

Ludność skupia się wokół miast i ta tendencja, w przypadku
dużych miast, liczących powyżej trzysta tysięcy z pewnością
będzie się nasilać. W Europie Zachodniej połowa ludności obszaru metropolitalnego mieszka w mieście centralnym, a połowa (czasem nawet nieco więcej, w zależności od atrakcyjności
strefy podmiejskiej) lokuje się na terenach poza nim. Instytut
Rozwoju Miast w Krakowie przeprowadził badania dotyczące obszaru metropolitalnego Krakowa, który według aktualnej delimitacji obejmuje pięćdziesiąt dwie gminy, jedna trzecią
powierzchni całego województwa i prawie połowę ludności
regionu. W wyniku tych badań widać, iż rozwój demograficzny1 KOM przebiega pomyślnie, szczególnie na tle trendu krajowego. W latach 1995-2004 nastąpił przyrost ludności ogółem według faktycznego miejsca zamieszkania o 28 740 osób,
co stanowi 4,3% wzrost ludności w 2004 r. w stosunku do
roku 1995. Proces ten jest podobny do tendencji stwierdzonej w okresie 1988-2002 (pomiędzy kolejnymi NSP), w której liczebność populacji Małopolski wzrosła o 144,9 tys. osób,
czyli, o 4,7%, co stanowiło najwyższy przyrost ludności w skali województw. Warto zauważyć, że wzrost populacji w całym
kraju w tym okresie wyniósł niespełna 1%.

O

Liczne niepokoje, że oto populacja miast stagnuje, a nawet
zmniejsza się jej liczebność, są uzasadnione jedynie w stosunku
do miast dużych rozpatrywanych w ich granicach administracyjnych. Jeśli spojrzymy na te miasta łącznie z ich strefami podmiejskimi to obraz będzie wyraźnie inny. Istnienie wspomnianych zjawisk jest między innymi rezultatem kształtowania się
wielkich obszarów metropolitalnych. Liczba ludności Gdańska
i pozostałych miast Trójmiasta – stagnuje, rośnie natomiast
liczba ludności strefy podmiejskiej wokół nich. Podobne, bardzo intensywne procesy urbanizacyjne obserwujemy
wokół Warszawy, Poznania, Krakowa, bipolarnego
układu Toruń-Bydgoszcz, i nieco słabiej Wrocławia. Całe
południe Małopolski, aż po Tatry, to obszar, na którym jeśli
nawet nie odnotowuje się napływu ludności, to jej liczba systematycznie rośnie. Mając na uwadze powyższe zjawisko można by się zastanawiać nad nieco inną delimitacją obszaru
metropolitalnego Krakowa, gdyż ten bardziej rozszerza się na południe, niż w pozostałych kierunkach. Jest
to jednio z kolejnych ważnych zjawisk, które trzeba brać pod
uwagę w dyskusji o kierunkach zmian społeczno-ekonomicznych w przestrzeni województwa małopolskiego.

Liczba mieszkańców miast pomiędzy NSP 1988 i 2002
w Małopolsce wzrosła o 41,4 tys. osób przy większym, bo blisko 2,5 krotnym wzroście ludności wiejskiej, bo aż o 103,5
tys. osób. Tempo przyrostu ludności w miastach – w tym
okresie – wyniosło 2,61% a przyrostu na wsi 6,88%. Jest
to tendencja korzystna szczególnie na tle całego kraju, gdzie
przyrost ludności w miastach wyniósł 1,88%, natomiast na wsi
był ujemny i wyniósł – 0,57%.
W powiatach wchodzących w całości lub częściowo w skład
KOM w 2002 r. liczba mieszkańców wynosiła 1 673,2 tys.,
w tym 804,1 tys. mężczyzn i 869,2 tys. kobiet. Z tego
w mieście mieszkało 1 013,5 tys. osób a na wsi 659,7 tys.,
1 W. Rydzik: Analiza tendencji i zjawisk społeczno-gospodarczych
w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, maszynopis, Instytut
Rozwoju Miast, Kraków 2005 r.

* Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Kraków
** Instytut Rozwoju Miast, Kraków
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co stanowiło odpowiednio 60,6% i 39,4% mieszkańców
ogółem.

ogółem, faktycznie zamieszkałej w Krakowie i powiatach na
południe od Krakowa oraz ubytek ludności w powiatach na
północ od Krakowa.

Gęstość zaludnienia w Małopolsce, odpowiadająca liczbie
osób na 1 km2 powierzchni, wyniosła 214 osób/km2, co klasyfikowało województwo na drugim, po województwie śląskim
miejscu w kraju. Największa gęstość zaludnienia w 2002 r.
w Małopolsce występuje w powiecie grodzkim, Krakowie – 2 320, a najmniejsza w powiecie miechowskim –
77 osób/km2.

Znaczącym przyrostem charakteryzuje się powiat
ziemski krakowski, w którym wzrost ten wyniósł blisko
12,4 tys. osób. W 6 gminach tego powiatu przyrost ludności
w analizowanej dekadzie przekroczył 1 tys. osób. W 5 z nich
przyrost mieścił się w przedziale od 1 tys. do 1,6 tys. osób
i dotyczył gmin: Kocmyrzów-Luborzyca (1 078 osób), wzrost
o 9,0%; Liszki (1 197 osób), wzrost o 8,4%; Mogilny (1 368
osób), wzrost o 14,5%; Wielka Wieś (1 054 osoby), wzrost
o 13,0%; Zabierzów (1 588), wzrost o 7,8%. W gminie Zielonki przyrost ludności był najwyższy i osiągnął poziom blisko
3,5 tys. osób, co stanowi wzrost w stosunku do 1995 r. o ponad 29%. Łączny przyrost ludności w całym powiecie ziemskim krakowskim wyniósł 5,4%. Tylko w dwóch gminach tego
powiatu zmniejszyła się liczba ludności; w gminach Słomniki
o 236 osób (-1,7%) i Sułoszowa o 117 osób (1,9%).

Porównując wyniki NSP 2002 z bilansem ludności w 2004 r.
(stan na 31.XII.) można stwierdzić, że liczba ludności faktycznie zamieszkałej w powiatach, których gminy są związane
z KOM (lecz bez Krakowa) wzrosła o 7 919 osób, tj. o blisko
0,9%. W analizowanej dekadzie wzrost ten był wyraźniejszy
wyniósł, bowiem 16 600 osób, co stanowi 1,83%. W szczególności wyraźny wzrost nastąpił w powiatach, które w całości wchodzą w skład KOM. I tak przyrost ludności faktycznie
zamieszkałej ogółem wyniósł: w powiecie krakowskim 12 397
osób (5,38%); w powiecie wielickim 6 182 osoby (6,34%);
w powiecie myślenickim 6 593 osoby (6,04%); w powiecie
bocheńskim 3 745 osób (3,89%). Przyrost ludności ogółem
w tej dekadzie nastąpił ponadto w powiecie wadowickim (którego udział ludności faktycznie zamieszkałej ogółem w gminach
KOM do ludności całego powiatu w 2004 r. wyniósł 50,9%)
o 1 736 osób (1,1%). W pozostałych powiatach nastąpił spadek liczby faktycznych mieszkańców: w powiecie proszowickim o 1 404 osoby (-3,1%); miechowskim o 2 968 osób (-5,
5%); w powiecie olkuskim o 9 681 osób (-7,8%).

W powiecie wielickim zanotowano również w analizowanej
dekadzie znaczący przyrost ludności, bo o 6,3%. Największe przyrosty przekraczające 1 tys. osób nastąpiły w gminach:
Gdów o 1 003 osoby (6,6%), Niepołomice o 1 748 osób
(8,7%) i Wieliczka aż o 3 627 osób (8,3%). Również znaczny
przyrost ludności, bo o 8,7% nastąpił w gminie Biskupice (686
osób). Tylko w jednej gminie Kłaj, tego powiatu, zarejestrowano ponad 8% spadek liczby ludności, wynoszący 882 osoby.
Znaczący, bo przekraczający 6% przyrost ludności nastąpił
w powiecie myślenickim, co odpowiada 6 593 osobom. Z tej
liczby ponad 36,5% przyrostu przypada ma gminę Myślenice.
Na jego obszarze tylko w jednej gminie Raciechowice wystąpił
nieznaczny spadek liczby ludności o 31 osób (-0,5%). W pozostałych gminach przyrost ludności mieścił się w granicach
od 5,1% do 7,4%, co odpowiadało przedziałowi 499 do 946
osób.

Łącznie w powiatach wchodzących w całości lub częściowo
(lecz bez powiatu grodzkiego Krakowa) do KOM w dekadzie
1995-2004 nastąpił przyrost ludności faktycznie zamieszkałej
o 16 600 osób, co stanowi wzrost o 1,8%. Jednocześnie w tym
okresie w gminach składających się na KOM (również bez Krakowa) przyrost ludności faktycznie zamieszkałej był znacznie
wyższy i wyniósł 28 740 osób, co stanowiło wzrost o 4,3%.
Udział ludności gmin wchodzących w skład KOM zwiększył się
od 1995 r. z 72,9% do 74,7% w 2004 r. w całkowitej liczbie ludności powiatów, których gminy należą do KOM. Stany
ludności wynosiły 662 717 osób w gminach KOM i 908 670
osób w powiatach w roku 1995 oraz odpowiednio 691 257
osób i 925 270 osób w 2004 r.

Również w powiecie bocheńskim nastąpił wyraźny przyrost
ludności faktycznie zamieszkałej ogółem, bo o 3,9% w stosunku do 1995 r. W łącznym przyroście ludności, w tym powiecie, wynoszącym 3 745 osób, blisko 50% udział ma gmina Bochnia (2) z przyrostem 1 853 osób (11,3%0. Kolejne
znaczące przyrosty wystąpiły w gminach Nowy Wiśnicz (3)
o 533 osoby (4,5%) i Żegocina o 500 osób (11,5%). Nieco
niższy przyrost wystąpił w gminach Rzezawa o 362 osoby
(3,6%) i Łapanów 0 339 osób (4,8%). Jedynie w gminie Bochnia (1) miasto przyrost ludności w analizowanej dekadzie był
nieznacznie ujemny (-0,1%) i wyniósł 34 osoby.

Obserwuje się, zatem tendencję przyrostu ludności faktycznie zamieszkałej w granicach KOM, korzystniejszą demograficznie niż ma to miejsce ogółem w kraju.
W latach 2000-2004, w wyniku niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych, liczba ludności Polski zmniejszyła się o ok. 80 tys. Tempo przyrostu ludności było ujemne i wynosiło: od -0,02% w 2000 r. do -0,04%
w 2004 r. GUS szacuje, że w końcu 2004 roku liczba ludności Polski wynosiła 38 175 tys. osób (tj. o 16 tys. mniej niż
w końcu 2003 r.).

W pojedynczych gminach wchodzących w skład KOM z powiatów miechowskiego i olkuskiego wystąpił – podobnie jak
w pozostałej części tych powiatów – spadek liczby ludności ogółem faktycznie zamieszkałej. Największy spadek zarejestrowano w gminie Gołcza o 545 osób (-7,9%) przy spadku ogółem w powiecie miechowskim o 2 968 osób (-5,5%).
Nieco mniejszy, bo jedynie o 147 osób zmniejszyła się liczba
ludności w gminie Trzyciąż (-2,0%) przy spadku o 9 681 osób
w całym powiecie olkuskim (-7,8%).

Według danych GUS dostępnych w bazie danych regionalnych
(BDR) zmiany stanu ludności ogółem według miejsca faktycznego zamieszkania wskazują na wyraźne przyrosty ludności
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ny jest dla tego powiatu stały trend spadkowy liczby ludności
faktycznie zamieszkałej ogółem.

Zasadniczo różny stan ludności zarejestrowano w dwóch powiatach, których znacząca liczba ludności (i gmin) wchodzi
w skład KOM. W proszowickim, z którego ponad 50% ludności jest w KOM, zarejestrowano w dekadzie 1995-2004 łączny spadek ludności faktycznie zamieszkałej ogółem o 3,1%, tj.
o 1 404 osoby. Na 4 gminy będące w KOM, w trzech również
zarejestrowano spadek ludności od -3,1% do -4,7%. Tylko w
gminie Nowe Brzesko (2) stan ludności był stały (0,0%) przy
wzroście o 1 osobę. Największy spadek nastąpił w Proszowicach (3) o 797 osób (-4,7%) w stosunku do 1995 r. Nieco
mniejsze spadki liczby ludności, bo od 204 do 279 osób zarejestrowano w gminach Koszyce (-3,5%) i Koniusza (-3,1%).

Odmienna sytuacja występuje w powiecie wadowickim,
w którym przyrost ludności wyniósł 1 736 osób (1,1%). W 5
gminach wchodzących w skład KOM faktycznie zamieszkuje
blisko 51% ludności powiatu. Tylko w jednej z nich – Lanckoronie stan ludności był praktycznie bez zmian, ubyła 1 osoba (0,0%). W pozostałych 4 gminach wystąpiły przyrosty ludności od 0,7% (44 osoby) w Stryszowie, 2,2% (410 osób)
w Kalwarii Zebrzydowskiej, 2,9% (1 040 osób) w Wadowicach (3) do 3,1% (301 osób) w Brzeźnicy. Łącznie przyrost
ludności w KOM bez Krakowa wyniósł 4,3%, tj. 28 740 osób,
a z Krakowem o 2,9%, tj. 41 183 osoby.

Łącznie w gminach wchodzących do KOM faktycznie zamieszkuje ponad 80% ludności powiatu (83,8%). Charakterystycz-

Rys. 1. Migracja w gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)
Źródło: Instytut Rozwoju Miast
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Przeprowadzone porównanie stanu ludności według
wieku pomiędzy 1995 r. i 2004 r. w gminach i powiatach KOM wskazuje jednoznacznie na zmniejszanie się
ludności w wieku przedprodukcyjnym. Występujące różnice są kilkuprocentowe; dla Krakowa jest to 6%, dla powiatu krakowskiego również blisko 6%, a podobna sytuacja występuje w pozostałych powiatach ziemskich. Rejestruje się
natomiast wzrost ludności w wieku produkcyjnym z zastrzeżeniem, że ludność aktywna zawodowo w tym przedziale, opierając się na danych NSP 2002, to jedynie nieco powyżej 50% liczby osób w wieku produkcyjnym. Występujące
w tym zakresie wskaźniki odnoszą się do całych powiatów
i wykorzystane zostały do określenia i porównania stopy bezrobocia w KOM.

Generalnie obserwuje się na tych wykresach istotne zmiany
(często skokowe) we wszystkich powiatach i większości gmin.
Zestawienie danych i zmian na poziomie powiatów niesie ze
sobą pewne wyrównanie (uśrednienie) występujących tendencji, jednakże i na tym poziomie agregacji można zaobserwować istotne zmiany świadczące o wielkości wpływu czynników powodujących tak znaczące zjawiska demograficzne.
Badanie zmian migracyjnych w KOM oparto na danych GUS
zamieszczonych w BDR, w których rozróżnia się migracje
wewnętrzne i migracje zagraniczne. Za migracje wewnętrzne
przyjęto (za metodologią GUS) zmiany miejsca pobytu w celu
osiedlenia się przy przekroczeniu granicy jednostki administracyjnej. Dane migracyjne nie obejmują zmiany adresu w obrębie gminy, z wyjątkiem gmin miejsko-wiejskich, dla których
jest zachowany podział na miasto i wieś.

Zjawisko wzrostu udziału ludności w wieku produkcyjnym
w 2004 r. w odniesieniu do roku 1995 ma swoje konsekwencje w wielkości współczynnika obciążenia ludnością w wieku
poprodukcyjnym ludności wieku produkcyjnego. W liczbach
bezwzględnych obserwuje się korzystną (malejącą) tendencje obciążenia poza dwoma przypadkami: sytuacją w powiecie
wadowickim i olkuskim. Mając jednakże na uwadze malejący
udział ludności aktywnej zawodowo w wieku produkcyjnym
to w konsekwencji wskaźnik obciążenia pracujących może nie
być tak korzystny.

Dane wynikowe migracji obejmują pełną dekadę (1995-2004)
z podziałem na zameldowania i wymeldowania na pobyt stały, i także zagranicę oraz saldo migracji w poszczególnych latach i łącznie za cały okres. Ponadto dla analizowanego okresu
zestawiono migracje z podziałem na napływ (zameldowania)
i odpływ (wymeldowania) ogółem, miasto, wieś i zagranicę.
Pełne zestawienie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały
oraz ich salda i odpowiednich wskaźników za lata 1995, 1999
i 2004 są uporządkowane na poziomie gmin według powiatów, do których administracyjnie przynależą. Wynika z nich,
iż najwyższy dodatni wskaźnik migracji 9,7‰ w 2004 r. zarejestrowano w powiecie wielickim, a w gminie Wieliczka wyniósł on 14,5‰. Najniższy wskaźnik – 4,8‰ zanotowano
w gminie Sułoszowa, w powiecie krakowskim, w której ujemna migracja występowała w całej dekadzie.

Nieco inaczej sytuacja kształtuje się w miastach KOM; tu
wskaźnik obciążenia wzrasta aż w 6 miastach Strefy Podmiejskiej i 5 miastach pozostałego obszaru KOM. Istotny jest
wzrost w grupie ludności w wieku poprodukcyjnym: zmniejszenie udziału tej grupy wiekowej zarejestrowano w 2004 r.
w dwóch miastach Strefy Podmiejskiej i jednym mieście z pozostałej części KOM.

Średnie wskaźniki migracji w latach 1995, 1999 i 2004 oscylowały od +6,0‰ (powiat wielicki) do -12,5‰ (powiat miechowski) na poziomie powiatów i od +18,7‰ (gmina Zielonki) do -4,0‰ (gmina Gołcza) na poziomie gmin.

Zasadnicze tendencje zmian demograficznych przedstawiono
w dwóch układach: w układzie powiatów oraz dla poszczególnych 52 gmin KOM. W tej części opracowania zamieszczono
tablice charakteryzujące powiaty, które w całości lub w części przekraczającej połowę ludności wchodzą w skład KOM.
Uzupełniają te prezentację dwie gminy: Trzyciąż i Gołcza, które jako jedyne z powiatów olkuskiego i miechowskiego są zaliczone w skład KOM.

Dla pełniejszego przedstawienia zjawiska migracji zestawiono zameldowania i wymeldowania na pobyt stały oraz saldo i wskaźniki migracji dla miast ulokowanych w granicach
KOM. Najwyższy wskaźnik migracji w 2004 r. zarejestrowano w Wieliczce, wyniósł on 14,1‰. Najniższy zaś w Wadowicach, gdzie wyniósł on -6,7‰. Ogółem w 10 miastach KOM
wskaźnik migracji w 2004 r. był ujemny. W Strefie podmiejskiej KOM na 8 miast w 5 miastach wskaźnik migracji był dodatni, a tylko w 3 ujemny. Odmienną sytuację obserwujemy
w pozostałej części KOM. W 2004 r. tylko jedno miasto –
Dobczyce, miało dodatni i stosunkowo wysoki wskaźnik migracji, który wyniósł 4,3‰.

Dane dotyczące pozostałych 50 gmin, z uwagi na ilość materiału faktograficznego, zamieszczono w załączniku przedstawiając zwięźle ich sytuację demograficzną i migracyjną oraz
dane dotyczące ich rynku pracy.
Przyjęty sposób opisu zmian ludnościowych w powiatach
i gminach KOM jest jednolity i bazuje na zestawieniu danych
bezwzględnych z okresu 1995-2004 oraz zestawie wskaźników przedstawiających w sposób porównywalny zmiany
i tendencje zarejestrowane w analizowanym okresie. Dla lepszej prezentacji obserwowanych tendencji wykonano dla każdego zestawu wskaźników demograficznych po trzy wykresy:
przyrostu ludności ogółem na tle przyrostu naturalnego, przyrostu ludności w wieku do 19 lat w trzech grupach (do 6 lat,
do 13 i 19) oraz kształtowania się proporcji zmian w wieku
przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym.

Tendencje migracyjne w Strefie Podmiejskiej KOM
wskazują niewielki wzrost migracji w samej metropolii – Krakowie oraz istotny jej wzrost w 2004 r. w gminach: Zielonki, Mogilany, Michałowice, Wielka Wieś,
Wieliczka i Zabierzów. Największy średni wzrost wskaźnika migracji obserwuje się w 4 gminach: Zielonki (18,7‰), Michałowice (12,6‰), Mogilany (10,9‰) i Zabierzów (10,7‰),
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Tab. 1. Pracujący wg statusu zatrudnienia w KOM w 2002 r. powiatami
Wyszczególnienie
Ogółem

Pracownicy
najemni

L.p. Powiat

Pracujący na własny rachunek
niezatrudniający
pracowników

pracodawcy
liczby
bezwzględne

%

liczby
bezwzględne

%

liczby
bezwzględne

Pomagający
członkowie
rodzin

%

liczby
bezwzględne

%

liczby
bezwzględne

%

1.

bocheński

35 071

100

22 934

65,4

1 081

3,1

6 519

18,6

4 478

12,8

2.

krakowski

88 610

100

60 583

68,4

3 516

4,0

16 575

18,7

7 699

8,7

3.

myślenicki

38 055

100

26 396

69,4

1 694

4,5

6 333

16,6

3 466

9,1

4.

proszowicki

18 626

100

6 778

36,4

328

1,8

6 887

37,0

4 614

24,8

5.

wadowicki

53 453

100

39 462

73,8

2 732

5,1

7 899

14,8

3 288

6,2

6.

wielicki

36 678

100

27 876

76,0

1 494

4,1

5 107

13,9

2 121

5,8

7.

Kraków

272 814

100

230 682

84,6

15 181

5,6

24 599

9,0

1 746

0,6

KOM RAZEM

543 307

414 711

26 026

73 919

27 412

Źródło: Instytut Rozwoju Miast

co wskazuje na stabilność tego trendu. Charakterystyczne jest, iż tylko w jednej gminie ten wskaźnik był ujemny i to
w ostatnim 2004 r. (Świątniki Górne).

Kolejny ze względu na liczbę zatrudnionych jest powiat wadowicki z blisko 10% udziałem w liczbie zatrudnionych w KOM.
Zbliżoną liczbę zatrudnionych miały powiaty wielicki, myślenicki i bocheński. Wyraźnie odstaje w tym ujęciu powiat
proszowicki.

Kraków charakteryzuje dodatnie saldo migracji wewnętrznej,
ok. 10,2 tys. osób dodatnie wynoszące niespełna 0,2 tys. osób
saldo migracji zagranicznej. Wskaźnik migracji wynosi ogółem
1,3‰, z czego na migracje do miasta przypada 0,3‰ i ze wsi
1,0‰ oraz z zagranicy 0,3‰. W powiecie ziemskim krakowskim obserwuje się również dodatnie, bliskie 11 tys. osób saldo migracji. Wskaźniki migracji są dodatnie i wynoszą: ogółem
4,3‰, do miasta 2,1‰ i ze wsi 2,2‰ oraz z zagranicą 0,1‰.
Migracje w powiecie wielickim są także dodatnie: saldo migracji jest bliski 6 tys. osób w okresie 1995-2004. Wskaźniki migracji wynoszą: 5,5 ‰ ogółem, 2,7‰ do miasta, 2,9‰ ze wsi
i 0,1‰ z zagranicą. Migracja w powiecie bocheńskim jest dodatnie i nieco przekracza 0,2 tys. osób, co wskazuje na stan
neutralny. Wskaźniki salda migracji wynoszą 0,2‰ -ogółem
i do miasta oraz 0,1‰ – ze wsi i z zagranicą. W powiecie
myślenickim saldo migracji w analizowanej dekadzie wyniosło blisko 2,2 tys. osób, przy łącznym ruchu przekraczającym bliskim 20 tys. osób. Wskaźniki salda migracji są dodatnie
i wynoszą: 1,8‰ migracja ogółem, 0,8‰ do miasta, 0,9‰ ze
wsi i 0,1‰ z zagranicą.

Zestawienia analityczne rynku pracy w KOM wykonane przez
porównanie wyników dwóch ostatnich NSP 1988 i 2002
wskazują na jakościowe zmiany, które miały miejsce w KOM
po transformacji ustrojowej.
Kolejne badania2 dotyczyły spójności pomiędzy polityką regionalną a polityką lokalną, na obszarze KOM. Jednak ta spójność
jest niewielka, gdyż w wielu gminach opracowano studia uwarunkowań, wcześniej niż sformułowano cele polityki regionalnej. Daje się, więc łatwo zauważyć brak czasowej korelacji
wspomnianych działań. Wydaje się też, że w sferze społeczno-ekonomicznych celów rozwoju brakuje bardziej ożywionej wymiany poglądów między władzami regionu a władzami
lokalnymi.
Szersza debata jest potrzebna między innymi dlatego, że jeśli nawet cele rozwoju okażą się spójne, np.
w aspekcie ochrony przyrody, czy ochrony dziedzictwa kulturowego, to ze względu na ich poziom ogólności, dopiero pogłębione analizy i bardziej szczegółowe
ich zdefiniowanie, mogą zaowocować spójnymi rezultatami.

Zupełnie odmienna jest sytuacja migracyjna w powiecie proszowickim. W okresie 1995-2004 saldo migracji było ujemne i wyniosło blisko 0,2 tys. osób. Także ujemne były wskaźniki salda migracji: -0,4‰ migracja ogółem, -0,1‰ do miasta,
-0,3‰ ze wsi i 0,0‰ z zagranicą.

W Małopolsce mamy do czynienia z dość dużą zbieżnością celów generalnych, natomiast im bardziej cele dotykają szczegółowych problemów, rozbieżności zaczynają być bardzo duże.

Rynek pracy w KOM, scharakteryzowany na podstawie danych NSP 2002, jest zróżnicowany strukturalnie. Powiaty
grodzki Kraków i ziemski krakowski gromadzą łącznie ponad
2/3 liczby zatrudnionych ogółem w KOM. W tym blisko 54%
to pracownicy najemni, 11% to pracujący na własny rachunek
i niespełna 2% to pracodawcy zatrudniający osoby z rodziny.

2 G. Korzeniak + zespół: Krakowski Obszar Metropolitalny. Analiza polityki przestrzennej gmin, Instytut Rozwoju Miast, Kraków,
2006 r.
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Tab. 2. Ludność wg głównego źródła utrzymania w powiatach KOM; NSP 2002 (osoby)
Utrzymujący sie z:
Pracy ogółem, w tym:

emerytury

poza rolnictwem

L.p. Powiat
razem

najemnej

na rachunek
własny lub
dochodów z najmu

w swoim
gospodarstwie
rolnym

renty
(renta
inwalidzka)

żródła
nieznanego

1.

bocheński

55 823

49 219

6 604

8 634

12 598

18 040

852

2.

krakowski

142 275

122 822

19 453

18 866

28 399

44 840

1 598

3.

myślenicki

65 541

54 963

10 578

9 181

10 966

21 693

862

4.

proszowicki

13 351

11 713

1 638

11 057

4 857

5 920

228

5.

wadowicki

48 017

38 483

9 534

2 957

12 054

10 938

287

6.

wielicki

61 666

52 801

8 865

4 011

12 184

18 223

595

7.

Kraków

468 312

401 198

67 114

2 550

113 668

105 645

24 519

854 985

731 199

123 786

57 256

194 726

225 299

28 941

KOM RAZEM
Źródło: Instytut Rozwoju Miast

Podobnie kształtuje się sytuacja na polu zagospodarowania przestrzennego. Polityka proinwestycyjna gmin, rozwój
ośrodków lokalnych, rozwój strefy podmiejskiej są kierunkami rozwoju regionu, z którymi trudno się nie zgodzić. Rozwój
przestrzenny szczególnie obszarów między Krakowem a Katowicami może wywoływać różnice poglądów, ale z pewnością nie będzie to rozwój polegający na wypełnieniu tej przestrzeni intensywną zabudową.

łeczno-ekonomicznych w gminach. Wyraźnie nieuzasadnione
przeznaczenie terenów pod zabudowę, powinno być traktowane, jako jedno z kryteriów oceny wniosków o fundusze europejskie.
Omawiane, całkowicie błędne podejście do problematyki zagospodarowania przestrzennego pojawia się w bardzo odległych
od centrum obszaru metropolii obszarach, czyli planowanie
nie jest poddane żadnej analizie atrakcyjności inwestycyjnej,
szans na zabudowanie czy pozyskanie inwestorów.

Podobne rozbieżności mogą wystąpić w poglądach na temat
zagospodarowania małopolskiego lotniska w Balicach. Najistotniejsze jednak jest to, co gminy będą w stanie wypracować wspólnie.

Także badania przeprowadzone przez Profesora B. Domańskiego, wskazują, że w planowaniu przez gminy nakładów na
infrastrukturę, w obszarze całego województwa małopolskiego, nie ma jakiejś logiki. Teza ta musi być zweryfikowana poprzez szczegółową ocenę aktualnego stanu sieci. Np. wiele
lat temu miasto Szczawnica miało ogromne problemy z siecią
wodociągową. Straty wody w tej sieci sięgały osiemdziesięciu
procent wody wyprodukowanej. W chwili obecnej stan sieci
wyraźnie poprawiono, a zatem ocena stanu wyjściowego, pozwalałaby na weryfikację trafności wniosków.

Instytut Rozwoju Miast badał także uwarunkowania mające
wpływ na zmiany społeczno-ekonomiczne w przestrzeni województwa małopolskiego, a wynikające z ustaleń studiów
uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzanych dla gmin. Tak np. w obszarze metropolitalnym wg wskaźnika ilości metrów kwadratowych planowanych terenów do zainwestowania przypadających
na jednego mieszkańca, tylko dwadzieścia pięć procent
gmin przyjęło rozsądną skalę przyrostu tego typu terenów (do 1 000 m2/mieszkańca). W Małopolsce pojawiły się jednak i takie gminy, które na jedną osobę przeznaczyły ponad dwa tysiące metrów kwadratowych
terenów budowlanych. Tego nie da się w żaden sposób
uzasadnić. Każda gmina, w której dokonano takiego ustalenia
powinna mieć świadomość, że tworzy warunki dla ogromnego rozproszenia zabudowy i wpływa destrukcyjnie na kształtowanie przyszłych budżetów gmin, w których trzeba będzie
przewidzieć środki na uzbrojenie znacznie większej ilości terenów niż wynika to z rzeczywistych potrzeb.

W zakresie ofert inwestycyjnych małopolskich gmin, wyraźnie dominuje strefa, którą od dziesiątek lat uważano za najbar-

Aby przeciwdziałać temu zjawisku potrzebna jest większa siła
oddziaływania władz regionalnych. Wydaje się, że samorząd
regionalny powinien wkraczać w sferę kierunków zmian spo-
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Rys. 2. Wielkość terenów przeznaczonych do zabudowy przypadających na 1 mieszkańca w gminach KOM
Źródło: Instytut Rozwoju Miast

dziej aktywną ekonomicznie (od Śląska przez Kraków do Tarnowa). Natomiast gminy na południu regionu prowadzą mniej
aktywną politykę i często jedynie administrują przestrzenią,
a nie poszukują inwestorów.

jest motorem rozwoju? Na ile wydatki na infrastrukturę, zarówno drogową, jak i techniczną, ożywiły sektor prywatny,
inwestorów? Czy nastąpiła zmiana w relacjach centrum-peryferia? Co dzisiaj oznacza peryferyjność? W skali europejskiej
Finlandia jest geograficznie krajem peryferyjnym, natomiast
w rankingach, dot. poziomu badań i ich wdrożenia do gospodarki plasuje się na jednej z wyższych pozycji.

W odniesieniu do inwestycji (głównie inwestycje zagraniczne, typu Greenfield), też widać bardzo silną ich koncentrację
w strefie Krakowa i w części zachodniej województwa, a także w miastach.

Należy mieć na uwadze, że są przykłady obszarów, których
nie charakteryzuje łatwa dostępność, ale dzięki swoistej koniunkcji – aktywnej władzy, dysponującej kapitałem ludzkim mającą wizję kierunków rozwoju społeczno-ekonomicznego w przestrzeni. Nawet na „peryferiach” powstają bardzo
korzystne efekty sprzyjające przemieszczeniom potencjałów
w skali szerszej.

Generalnie rzecz biorąc, jest jeszcze za wcześnie, aby
z omawianego stanu rzeczy wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Pamiętać jednakże należy, że już dość dużo środków wydano zarówno na usprawnienie systemu drogowego jak i na
infrastrukturę techniczną i dalsze wydatkowanie powinno być
poprzedzone głębszymi analizami, co do jego efektywności.

W odniesieniu natomiast do generalnych tendencji, to wiele
wskazuje na to, że w Małopolsce nadal umacniać się będzie obszar metropolitalny Krakowa, cechujący się ła-

W tym miejscu pojawia się pytanie, w jakim stopniu rozwój infrastruktury, został wykorzystany przez sektor publiczny. Czy
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twą dostępnością terenu, posiadający istotną wartość
promocyjną. Kraków jest szczególnie atrakcyjny dla Śląska, właśnie ze względu na tworzenie pewnego uzupełniającego klimatu dla biznesu lokowanego na tamtych
terenach. Taką sytuację trzeba traktować jako pozytywny aspekt w kształtowaniu współpracy między miastami
na rzecz rozwoju.

dów do posesji i budowa dróg serwisowych? Każde z rozwiązań pochłonie z pewnością ogromne koszty. Kto ma być ich
płatnikiem?
W tym kontekście jeszcze ostrzej rysuje się problem wyznaczania przez władze lokalne terenów budowlanych bez głębszej analizy potrzeb. To właśnie wyznaczanie wielkich terenów
budowlanych w planach gminnych powoduje znaczne rozproszenie zabudowy, a równocześnie nie tworzy jasnej polityki
zwiększenia przepustowości dróg i prędkości podróżnej na
tych obszarach.

Warto dodać, że istnieje prosta zależność pomiędzy wysokimi dochodami gmin a położeniem przy głównych trasach komunikacyjnych. W Małopolsce to zagadnienie będzie wyglądać
nieco inaczej. Małopolsce drogi pod względem funkcjonowania są mało zróżnicowane. Niezależnie, czy mamy do czynienia z drogą międzynarodową (Kraków-Tarnów-Rzeszów), czy
powiatową, to ruch odbywa się na nich w sposób niezwykle
spowolniony, głównie z powodu usytuowania na tych drogach wjazdów na poszczególne posesje. Takie rozwiązanie nie
gwarantuje właściwych funkcji sieci komunikacyjno-transportowej, nie prowadzi do wzrostu mobilności w regionie. Niezwykle rozproszona zabudowa Małopolski powoduje, iż niezależnie od trasy drogi, w województwie będziemy jeździć jak
w terenach zabudowanych, z prędkością 50 km/h.

Aby właściwie ocenić omawianą sytuację i podejmować w tej
sferze trafne decyzje, należy posiadać aktualne informacje. Informacja jest niezbędna, aby procesowi decyzyjnemu w coraz
bardziej skomplikowanych sytuacjach towarzyszyło jak najmniejsze ryzyko popełnienia błędu.
Podsumowując, w stosunku do omawianych zagadnień należy zbudować koncepcję selektywnego monitoringu tak, aby
prowadzone obserwacje obejmowały dłuższe okresy czasowe. Zwiększy to prawdopodobieństwo trafnych odpowiedzi
i ocen dotyczących kierunków zmian społeczno-ekonomicznych w przestrzeni województwa małopolskiego.

Jakie może być remedium na rozwiązanie tego problemu?
Albo budowa kompletnie nowych dróg lub odcięcie wjaz-
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Wpływ projektów innowacyjnych
na konkurencyjność regionu

DR KRZYSZTOF PAWŁOWSKI *

Pytania wywoławcze:
1. Jaki jest wpływ projektów innowacyjnych na konkurencyjność regionu?
2. Jaki jest wkład uczelni w budowanie potencjału innowacyjnego Małopolski?
3. Czy projekty realizowane przez uczelnie służą tylko
uczelniom czy także regionowi?
4. Jakie jest oddziaływanie na region projektów wdrażanych przez uczelnie, czy wspierają one branże przyszłościowe dla regionu?

łu nie skorzystać, jeżeli nie wykorzystamy tej możliwości to
będzie miało negatywne skutki dla wszystkich.

Uczelnie w globalizującym się świecie
Dwa czynniki charakteryzują gospodarkę w państwach rozwiniętych – globalizacja i coraz bardziej powszechne używanie wiedzy jako głównego zasobu ważniejszego od surowców,
technologii czy kapitału i dającego najwyższą wartość dodaną,
Świat Akademii w wielu państwach, szczególnie w Europie
kontynentalnej, wydaje się wciąż nie zauważać zmian dokonujących się w gospodarce, często można usłyszeć, że nauka
z istoty rzeczy jest globalna, a doświadczeń ze świata przedsiębiorstw nie da się i nie wolno przenosić do uniwersytetów. Z drugiej strony trudno nie zauważyć, że średni wieloletni wzrost PKB w państwach, które wprowadziły menedżerski
sposób zarządzania uczelniami a uczelnie mają ożywione kontakty z otoczeniem (dla przykładu USA czy Wielka Brytania)
jest wyższy niż w największych państwach kontynentalnych
Unii Europejskiej. Szczególnie godne analizy i wyciągnięcia głębokich wniosków jest przykład uczelni amerykańskich1 i ich
związków z realnym światem. Ten przykład powinien być
nie tylko inspirujący dla władz UE ale szczególnie dla rządów
państw – nowych członków UE.

a wstępie chciałbym podzielić się generalną refleksją na temat innowacyjności uczelni wyższych
w Małopolsce. Analizując listę inwestycji i zadań inwestycyjnych uczelni realizowanych w 2005 roku, zamieszczoną
w Raporcie „Województwo Małopolskie 2005”, w gruncie
rzeczy zn alazłem tylko 2 projekty podnoszące jakość zaplecza dydaktycznego. Zadania te polegają generalnie na poprawie jakości pracy pracowników, nauczycieli akademickich
i podniesieniu standardów studiowania. Uniwersytet Jagielloński posiada do dyspozycji ponad 500 milionów złotych,
inne uczelnie, oczywiście, skromniejsze środki. Patrząc jako
konkurent, jako ten, który chce wygrać walkę konkurencyjną na rynku kształcenia wyższego i badań naukowych, z radością zauważyłem, że największymi inwestycjami są te związane z budową bibliotek. Takie inwestycje w dzisiejszych czasach
oznaczają stratę pieniędzy, „ale to dobrze” dla nas jako konsumentów. Patrząc z punktu widzenia instytucji, która chce
wygrać na rynku to dobrze, bo po prostu uczelnie inwestują niemal wyłącznie w martwą infrastrukturę, a nie w prawdziwy rozwój. To jest oczywiście świadomie zaostrzony obraz,
gdyż oprócz tego, że jestem założycielem i rektorem dwóch
szkół wyższych, uważam się jeszcze za fanatycznego miłośnika
Małopolski, a szczególnie Nowego Sącza. Dlatego interesuje
mnie rozwój regionalny, a nie da się osiągnąć tego bez rozwoju uczelni krakowskich. Nie można po prostu z tego potencja-

N

Władze UE opracowały w 2000 Strategię Lizbońską2 stawiając przed Unią zadanie osiągnięcia już w 2010 światowego
punktu odniesienia, bardzo wyraźnie podkreślają rolę uniwersytetów. Wyrazistą analizę europejskiego świata Akademii
przedstawia komunikat Komisji Europejskiej z 2003 „Rada
wyższych uczelni w Europie wiedzy3. Komunikacja zatrzymuje się jednak na poziomie analizy, brakuje wniosków dotyczących konieczności dostosowania uczelni do współczesnego
1 Pawłowski, K. (2004), Rediscovering higher education in Europe, CEPES, Bucharest.
2 www.strategializbonska.pl
3 Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich (5 luty 2003), Rola wyższych uczelni w Europie wiedzy, Bruksela. [on-line]. Tryb dostępu:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0058en01.pdf

* Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
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świata, szczególnie wykorzystanie w praktyce doświadczeń
uczelni amerykańskich. Patrząc z perspektywy 2007 na zadania postawione przed Unią w Strategii Lizbońskiej można
z bardzo wysokim poziomem pewności stwierdzić, że zarówno gospodarka jak i obszar B+R Unii nie stanie się w wieku
2010 światowym punktem odniesienia.

nych instytucji badawczych z przemysłem. Autor jest głęboko przekonany o wyższości prywatnych instytucji także w obszarze szkolnictwa wyższego i badań naukowych i nie trzeba
w tym celu przywoływać przykładów wyłącznie amerykańskich. Więc zamiast „prosić” czy nalegać na publiczne instytucje naukowe aby „zechciały” zintensyfikować relacje z gospodarką może lepiej uruchomić takie mechanizmy finansowania,
które zmuszą te instytucje do wzrostu efektywności i bliskich
związków z otoczeniem gospodarczym.

W 2005 roku po raporcie Komisji Cooka Komisja Europejska w specjalnym komunikacie skierowanym do Rady i Parlamentu Europejskiego Wspólne działania na rzecz wzrostu
i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński4 przedstawiła
korektę Strategii lizbońskiej. Wciąż brakuje jednoznacznego
określenia, że to strategia na minimum 25 lat i to w sytuacji
pełnego zaangażowania państw członkowskich ale korekta strategii idzie w dobrym kierunku. Komisja zrezygnowała
z podkreślania celu jakim jest osiągnięcie światowego punktu odniesienia, obecnie zadania nierealnego. Komisja słusznie
pokazuje wzrost i zatrudnienie jako priorytet i przedstawia
wspieranie wiedzy i innowacji jako główne narzędzie wzrostu
gospodarczego.

Jaki jest wpływ projektów innowacyjnych na
konkurencyjność regionu?
Odnosząc się do pierwszego pytania, które postawione zostało na wstępie – Jaki jest wpływ projektów innowacyjnych
na konkurencyjność regionu?, można odpowiedzieć na nie tylko teoretycznie. Należy sobie zadać inne pytanie, mianowicie: Jaki powinien być wpływ projektów innowacyjnych
na wzrost konkurencyjności regionu? Zacznę od takiego
oczywistego stwierdzenia wśród państwa a mianowicie, że
czas współczesny jest czasem, kiedy coraz mocniej zaczyna się
liczyć wiedza. Ale wiedza jako zasób, który może być praktycznie wykorzystany, a nie wiedza martwa. Tak naprawdę hasło gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa wiedzy stało
się już sloganem. Jeżeli analizuje się rozwój świata to wyraźnie widać, że państwa i regiony, które najmocniej zainwestowały w rozwój wiedzy, idą najszybciej do przodu. Klinicznym
przykładem takiego podejścia jest przypadek Finlandii, która
na początku, w zasadzie na przełomie lat osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych była w okresie dramatycznego kryzysu
związanego z rozsypaniem się Związku Radzieckiego. Finlandia żyła jako swoista komórka rakowa, wykorzystując możliwości gospodarcze, jakie dawał jej chory system socjalistyczny. Sytuacja ta uległa diametralnej zmianie po upadku systemu
socjalistycznego. Finlandia musiała zbudować swoją przyszłość
od nowa, przemyśleć od nowa pomysł na rozwój swojego
państwa. Oczywiście, oprócz tego, co zrobiła Finlandia jako
państwo, niesłychanie ważną rolę odegrało kilku ludzi, którzy

To co zwróciło pozytywnie uwagę w omawianym Komunikacie to:
# zalecenie, aby w programach finansowanych z Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności wspierać wyraźnie inwestycje w wiedzę, innowacje, potencjał badawczy oraz
lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe,
# uruchomienie na lata 2007-2013 nie tylko VII programu ramowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego
i wdrożeń ale i programu ramowego na rzecz wzrostu innowacyjności i innowacji.
To co zwraca uwagę negatywnie, a nawet może rozbawić,
to wskazanie konieczności intensyfikacji współpracy publicz4 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego (20 lipca
2005), Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński, Bruksela. [on-line]. Tryb dostępu: http://
ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/COM2005_330_pl.pdf
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stworzyli koncern NOKIA. Zbudowano w ten sposób pierwszy przypadek państwa rzeczywiście wiedzy, które bezbłędnie funkcjonuje, które plasuje się na szczycie listy państw najbardziej innowacyjnych i rozwiniętych. Niestety istnieje jeden
problem, problem ze skalą kraju. My mamy znacznie trudniej,
bo polskie państwo jest znacznie większe.

nie mówi, że wykształcę dziecko, żeby było sklepową w sklepie mięsnym. Nawet w biednych rodzinach, gdzie nikt nie posiada wyższego, a często nawet średniego wykształcenia, posyła się dzieci do szkoły, gdyż wszyscy już wiedzą o tym, że to
jest największa wartość, jaką można swojemu dziecku przekazać. Uczelnie w Polsce perfekcyjnie wykorzystały tą koniunkturę społeczną, która była na początku lat 90-tych. Nie dotyczy to tylko szkół prywatnych, ale także szkół publicznych,
które zwiększyły wielokrotnie liczbę osób kształconych, abstrahując od kwestii, że generalnie poziom kształcenia się obniżył. Często stawiana jest teza, iż poziom kształcenia wyższego
obecnie jest niższy niż dziesięć czy piętnaście lat temu. Mimo
tego, suma efektu pozytywnego jest wyrazista. Poziom kształcenia musiał się nieco obniżyć, gdyż inaczej kształci się dziesięć
procent najzdolniejszych — wyselekcjonowanej grupy z populacji dziewiętnastolatków, a inaczej kształci ponad pięćdziesiąt
procent danej części populacji. Polska osiągnęła w tej chwili jeden z najwyższych wskaźników scholaryzacji na świecie.
W Europie już jesteśmy najlepsi. Tak dobra lokata na świecie wynika z rewolucji, która się dokonała i tego, że młode
społeczeństwo nie jest syte, tak jak społeczeństwa francuskie
czy niemieckie, gdzie młody człowiek w wieku dwudziestu lat,
przy piwie rozmawia, co będzie robił jak przejdzie na emeryturę. Podejrzewam, że żadnemu młodemu Polakowi jeszcze
do głowy takie myśli nie przychodzą. I to jest nasz potencjał,
to jest niesłychanie ważkie, że młodzi chcą uzyskać sukces.
Wkładem pozytywnym polskich uczelni jest uzyskanie już takiej ilości miejsc na studia, która w zasadzie całkowicie pokrywa zapotrzebowanie. W tym roku wyraziście liczba miejsc
oferowanych na studiach, w stosunku do liczby kandydatów
jest większa, czyli po prostu czeka nas w najbliższych latach
proces zamykania kierunków i całych uczelni. Moim zdaniem
dotyczyć to będzie ponad stu szkół prywatnych oraz, mam
taką nadzieję, że najsłabsze wydziały uczelni państwowych
będą również zamykane. Bez względu na to czy prywatne czy
publiczne, wyższe uczelnie, które nie będą nikomu potrzebne
zostaną zlikwidowane i nie będą marnowane tam pieniądze.
W procesie tym powinna znacząco pomóc instytucja Komisji Akredytacyjnej.

Nasuwa się w tym miejscu kolejne pytanie: Czy Małopolska, gdyby właściwie użyła swoich zasobów może powtórzyć przykład Finlandii? Jestem przekonany, że te najbliższe sześć, siedem lat zmieni diametralnie sytuację przy
światowym „stole brydżowym”. Regiony oraz miasta, które
nie wykorzystają szansy, jaka w tej chwili jest przed nami, po
prostu zostaną w tyle. Kraków na całe szczęście ma już zasoby, które może szybko i skutecznie wykorzystać. Znaczna
część Małopolski może również szybko się rozwijać. Generalnie więc rzecz ujmując, wcale nie jesteśmy skazani na sytuację
autsajdera w przyszłości. Natomiast kwestią istotną jest, czy
będzie wystarczająca determinacja, w tym, żeby region uzyskał przewagę konkurencyjną? Nie potencjał konkurencyjny,
ale przewagę konkurencyjną.
Z przykrością muszę stwierdzić, iż wciąż brakuje determinacji wokół takiego myślenia w Małopolsce. Wciąż jeszcze nie
widzę determinacji dla innowacyjności. Jednym słowem, projekty innowacyjne, rozwój badań w szerokim znaczeniu tego
słowa oraz badań powiązanych z aplikacjami jest kluczem do
uzyskania przewagi konkurencyjnej.
W świecie współczesnym praktycznie wszystkie zasoby są
w nadmiarze. Nawet gdyby się uprzeć to prawdopodobnie
można by wykazać, że również zasoby surowców energetycznych są wystarczające do rozwoju, na co najmniej kilkadziesiąt lat. W tej sytuacji tylko jeden zasób w tej chwili decyduje o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Jest to wiedza,
ale raz jeszcze to podkreślę, nie wiedza nabyta, tylko wiedza
używana. Patrząc z tego punktu widzenia, Polska mimo braku
wystarczającej ilości pozostałych zasobów może uzyskać potencjał rozwojowy wyraźnie wyższy niż teraz i może uzyskać
wręcz przewagę konkurencyjną. Kolejne nasuwające się pytanie: Czy potrafimy użyć właśnie tego zasobu – wiedzy i umiejętności, który jest w głowach ludzi? Wszystko wskazuje na to, iż odpowiedź jest pozytywna – możemy.
Problemem natomiast jest to, czy to zrobimy?

Oczywiście Komisja Akredytacyjna sama nie jest w stanie
wszystkiego zrobić, ale mam nadzieję, że przyjęte zostaną
równe kryteria i nie będzie traktowania inną miarą publicznych a inną niepublicznych uczelni. Jak na razie, z tym równym
traktowaniem nie jest tak do końca jeszcze dobrze.
Wracając do innowacyjności, jeżeli chodzi o wykorzystanie
potencjału naukowego, szczególnie implementacji badań do
gospodarki, jest bardzo źle. Można wręcz zaryzykować tezę,
iż wcale nie jest lepiej niż piętnaście czy dwadzieścia lat temu.
Mając za sobą dziewiętnaście lat pracy w ośrodku badawczym dużej firmy produkcyjnej mam nie tylko teoretyczne,
ale również praktyczne doświadczenia w tym zakresie. Moim
zdaniem nie zostały stworzone żadne mechanizmy, które by
zachęcały środowiska naukowe do bliższej i ściślejszej współpracy z gospodarką. Wielu ekspertów zauważa, iż bardzo brakuje zasysania innowacji i nowych technologii, ale też nie ma
instytucji, które by w sposób sprawny potrafiły zbliżyć obie
strony do siebie.

Jaki jest wkład uczelni w budowanie potencjału
innowacyjnego Małopolski?
Kolejnym zagadnieniem, które chciałbym poruszyć, jest pytanie o wkład uczelni w budowanie regionu i kraju. Wkład uczelni w budowanie potencjału innowacyjnego Polski jest i to zdecydowanie pozytywny. Po pierwsze pozytywny wkład jest
taki, że uczelnie w całej Polsce, także w Małopolsce, potrafiły wykorzystać rewolucję społeczną, która się dokonała na
początku lat dziewięćdziesiątych. W tym okresie w ciągu dosłownie dwóch lat społeczeństwo jako całość zrozumiało, że
jedynym zasobem, jedyną wartością, którą można przekazać
swoim dzieciom jest wykształcenie. W dniu dzisiejszym nikt
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Świetnym przykładem takich instytucji są słynne amerykańskie spin-off, które bezbłędnie funkcjonują i przyciągają fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka, które wręcz poszukują
ciekawych projektów. Wydaje się, iż nie potrafimy podnosić
potencjału innowacyjnego Małopolski. Możemy w liczbach,
na potrzeby promocji, przedstawić na papierze znakomite
wskaźniki, ale jeżeli porównamy efekty bądź oddziaływanie,
to z przykrością należy stwierdzić, iż jest znacznie gorzej.

nowi? Naturalnie nie można powiedzieć (gdyż byłaby to skrajnie niesprawiedliwa ocena), że służą tylko uczelniom. Należy
zauważyć, iż nawet gdybyśmy założyli, że większość projektów inwestycyjnych realizowanych, o których wspominałem
na początku służy wyłącznie uczelniom, to podnoszą one jednak standard kształcenia i powinno to w dłuższym przedziale czasu pośrednio przynieść podniesienie nie tylko komfortu
kształcenia, ale również jakości kształcenia.
Gdybyśmy poszukali projektów innowacyjnych, które mają
przyczynić się do pobudzenia gospodarki, to jest ich jeszcze
bardzo niewiele. Winę za to ponosi głównie powolność działania środowiska akademickiego. Ta powolność w pewnej
mierze jest uzasadniona, wynika z tego, że procesy kształcenia oraz badania naukowe wymagają długiego czasu. Jednak-

Czy projekty realizowane przez uczelnie służą tylko
uczelniom czy także regionowi?
Wiąże się to z trzecim pytaniem: Czy projekty realizowane przez uczelnie służą tylko uczelniom czy także regio-

- 27 -

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE
NR 1 (12) 2007

tów w Polsce5. Ci, którzy nie zdążyli, którzy nie przygotowali programów rozwojowych a nie pracują w Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Warszawskim, które dostaną
gigantyczne pieniądze tak czy inaczej, to nie zabiorą się z tą fazą
finansowania europejskiego. To właśnie rozdzielenie środków
na okres programowania 2007-2013 jest absolutnie najważniejsze a następne projekty już nie będą miały szans na równie
duże finansowanie. Jeżeli ten projekt zostanie zaakceptowany na szczeblu rządowym to przeobrazimy całkowicie Nowy
Sącz. Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć ile miejsc pracy
powstanie? Tysiąc, dwa tysiące czy pięć tysięcy nowych miejsc
pracy, ponieważ to nie jest najistotniejsze. My uruchamiamy
swoistą maszynę rozwojową i jeżeli ją uruchomimy w sposób
prawidłowy, to doczekamy czasów, gdy ludzie z całego świata
będą aplikowali, żeby znaleźć miejsce pracy w Nowym Sączu.
Wielu ludzi stwierdzi zapewne, iż zwariowaliśmy, ale jestem
głęboko przekonany, że świat w tej chwili potrzebuje szaleńców. Powiem też, że nie czekamy wyłącznie na pieniądze publiczne. W ciągu kilku tygodni utworzyliśmy klaster firm multimedialnych z całej Polski. W tej chwili już pięćdziesiąt firm
zapisało się do tego „klastera” i już zaczęliśmy działalność, bez
żadnych pieniędzy pomocowych.

że nie do końca, gdyż tak to mogło być przez ostatnie sto lat,
ale nie może być teraz. Porównanie elastyczności i szybkości działania oraz żywotności czołowych amerykańskich uniwersytetów wskazuje na to, iż tylko te, które potrafią szybko reagować na zachodzące w otoczeniu zmiany są w stanie
utrzymać się w ścisłej czołówce. Jeżeli mówimy o konkurencyjności, w kontekście światowym to polskie uczelnie nie
mają w tej chwili szans. Wszystkie rankingi wyższych uczelni, które mówią o miejscu polskich uczelni, są z tego punktu widzenia prawdziwe. Szkoły wyższe, na poziomie zarządów, tzn. osób zarządzających uczelniami oraz na poziomie
pracowników, nie myślą o regionie, nie myślą o rozwoju zewnętrznym. Ludzie pracujący w uczelniach są zainteresowani
– uczelnią i sobą. A ten czas, kiedy dominowały te dwa filary – kształcenie i badanie już się skończył. Na świecie wygrywają te uczelnie, które zdecydowanie idą na interakcję z otoczeniem – szeroko rozumianym otoczeniem. W Polsce tej
woli do współpracy ze środowiskami zewnętrznymi niestety
bardzo brakuje.

Jakie jest oddziaływanie na region projektów
wdrażanych przez uczelnie, czy wspierają one
branże przyszłościowe dla regionu?

Polskie uczelnie w roku 2007
Ostatnie pytanie: Jakie jest oddziaływanie na region projektów wdrażanych przez uczelnie, czy wspierają one
branże przyszłościowe dla regionu?

Rok akademicki 2006/7 dla polskiego szkolnictwa wyższego
można określić jako ostatni rok okresu rozpoczętego w 1990
ówczesną ustawę o szkolnictwie wyższym wprowadzającą
bardzo szeroką autonomię dla uczelni publicznych oraz stwarzającą warunki do powstawania uczelni niepaństwowych
bądź też jako pierwszy rok nowego okresu. W ciągu 15 lat
liczba studentów w Polsce wzrosła niemal pięciokrotnie, powstało ponad 300 uczelni niepaństwowych i 33 państwowe wyższe szkoły zawodowe. W roku 2007 Ustawa „Prawo
o szkolnictwie wyższym” z roku 2005 w pełni weszła w życie, w progi wyższych uczelni od 2004 r wchodzą coraz mniej
liczne roczniki 19-latków, przed środowiskiem akademickim
rysują się nowe perspektywy — dostęp do środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013 oraz
planowany wzrost nakładów budżetowych na badania naukowe i ich zastosowania. W nadchodzących latach można oczekiwać coraz silniejszej walki o kandydatów na studia, najsilniejszej oczywiście w sektorze uczelni niepublicznych, ale skutki
braku wystarczającej liczby kandydatów będą też stopniowo
obejmować coraz większa liczbę wydziałów uczelni publicznych, szczególnie tych oferujących mało popularne wśród
kandydatów kierunki studiów. Najszybciej problemy mogą
mieć te uczelnie, które strategię rozwoju oparły na oferowaniu głównie studiów niestacjonarnych, z uwagi na wyraźnie malejący „zapas” potencjalnych kandydatów na studia, którzy nie podjęli studiów w wieku 19-lat. Dodatkowym, choć
jeszcze trudnym do oszacowania czynnikiem jest wzrastająca liczna młodych Polaków podejmująca studia na uczelniach

W odpowiedzi na to pytanie, nie będę odnosił się już do przykładów z zagranicy ani do konstrukcji teoretycznych. Przedstawię natomiast projekt z naszego regionu, który jest dobrą
ilustracją idei współpracy uczelni i przemysłu z myślą o rozwoju regionu. Nie jest to bynajmniej idealny model, ale raczej
szaleńcze wyzwanie, które jeśli zostanie zrealizowane, całkowicie przeobrazi Nowy Sącz. Projekt miasteczka multimedialnego, bo o nim właśnie będzie mowa, powstał na zjeździe
absolwenckim w gronie kilkunastu osób. Obecny zespół autorów to jest szesnaście osób, z tego tylko dwie osoby mają
czterdzieści lub więcej lat. Średnia wieku tej pozostałej grupy
wynosi jedynie trzydzieści lat. To jest pomysł w gruncie rzeczy ludzi, którzy zamiast narzekać, że Nowy Sącz i Małopolska
są marnymi miejscami do atrakcyjnego życia, chcą stworzyć
u siebie warunki pracy porównywalne z najbardziej atrakcyjnymi miejscami na świecie. Projekt ten choć wspierany i inicjowany przez szkołę WSB-NLU, jest niezwiązany z interesem szkoły biznesu. Wręcz odwrotnie, projekt ten może nas
zniszczyć, jeżeli nie będziemy wystarczająco dobrzy. Projekt
jest ogromny, ale z pełną odpowiedzialnością i satysfakcją powiem, że pójdziemy na jego realizację, jeżeli tylko zdobędziemy na to dofinansowanie. Jest to projekt, który chce zintegrować wszystkie nowoczesne narzędzia i sposoby działania
zaczynając od parku naukowego, kończąc na parku technologicznym, w obszarze multimediów. Długo bym musiał opowiadać o projekcie. Chcę tylko podkreślić, że zarys projektu
powstał w lipcu a na początku września już złożyłem projekt
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Spieszyliśmy się ponieważ w tej chwili – w ostatnim kwartale 2006 r. – będą
podjęte decyzje dotyczące finansowania największych projek-

5 W lutym 2007 r. projekt został wpisany do Indykatywnego Planu
Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka [przyp. red.]
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namiczne zarządzanie stale uwzględniające zmiany w otoczeniu globalnym.

zagranicznych i konkurencja ze strony uczelni zagranicznych,
szczególnie brytyjskich. Poziom ryzyka i niepewności będzie
rósł także dlatego, że uczelnie publiczne tracą swoje otoczenie gospodarcze w pewien sposób „przynależne” w przeszłości do uczelni. Jeszcze niedawno w latach 70-tych czy 80-tych
XX wieku przedsiębiorstwa i instytucje praktycznie były „skazane” na współpracę z najbliższą uczelnią państwową, każdy
uniwersytet czy politechnika dysponowały „swoim” obszarem działania i wpływów. Obecnie dzięki rozwojowi Internetu praktycznie każde rozwijające się przedsiębiorstwo potrzebujące konsultacji, szukające nowych technologii czy chcące
zamówić konkretne badania może wybrać dowolną uczelnie
czy instytut naukowy z dowolnego miejsca świata.

Czym najwyraźniej różnią się uczelnie amerykańskie
od europejskich?
Władze Unii Europejskiej jak i rządy poszczególnych państw
członkowskich oraz władze regionów realizując strategię lizbońską muszą analizować doświadczenia światowe i stosować zasadę najlepszych wzorów i rozwiązań. Takim rozwiązaniem w zakresie szkolnictwa wyższego, obszaru badań
i zastosowań, a więc szeroko rozumianego obszaru R+D jest
amerykański system szkolnictwa wyższego. Trudno w krótkim
z konieczności opracowaniu przedstawić dokładnie zasadnicze elementy wpływające na skuteczność amerykańskiego systemu, jednak warto zwrócić uwagę na czynniki najważniejsze.

Polskie uczelnie publiczne zdaniem wielu ekspertów wciąż
tkwią w biurokratycznym porządku nieprzystosowanym do
funkcjonowania w warunkach silnej konkurencji, niepewności
i ryzyka by przytoczyć tylko opinię Dominika Antonowicza6.

Liczba uczelni w Unii Europejskiej i USA jest porównywalna. W większości państw członkowskich Unii Europejskiej finansowanie działalności wszystkich uczelni państwowych jest
równe, algorytm uwzględnia liczbę studentów i pracowników
naukowo-dydaktycznych. Obowiązuje zasada równego demokratycznego „rozsmarowywania” nakładów budżetowych niemal niezależnie od jakości prac naukowych i osiągnięć. W USA
w większości uniwersytetów kształcenie studentów finansują
sami studenci poprzez czesne, a władze federalne ze swoich
środków finansują badania w około 50 najlepszych uniwersytetach badawczych. Udział procentowy środków publicznych
przeznaczonych przez Unię Europejską i USA na B+R jest zbliżony (1,0-1,2 %), zasadniczo różnią się środki na R+D przeznaczone przez przedsiębiorstwa i prywatne instytucje (np.
fundacje). W USA udział procentowy funduszy prywatnych
przeznaczonych na R+D jest kilka razy większy od europejskich. Bardzo ważna jest także szybkość, z jaką uniwersytety
amerykańskie i ich otoczenie (firmy spin off) potrafią wdrażać
do zastosowań praktycznych osiągnięcia naukowe.

Władze państwowe w ustawie z 2005 r. utrzymały dla uczelni publicznych tradycyjny sposób administrowania i utrzymały
dla nich monopol w dostępie do środków budżetowych przeznaczonych na kształcenie studentów7. Obserwując od lat politykę, albo nazywając to inaczej brak polityki państwa wobec
sektora nauki i szkolnictwa wyższego można stwierdzić, że
władze państwowe pogodziły się z rolą państwa II lub III kategorii, rezygnując z szansy jaką dla wszystkich daje rozwój
gospodarki opartej na wiedzy. Utrzymano zasady równego
„rozsmarowywania” pieniędzy publicznych po całym sektorze
publicznych instytucji naukowych i szkół wyższych, wyłączając ten sektor z działań konkurencyjnych choćby w obszarze
kształcenia. Władze państwowe jak gdyby nie dostrzegają zagrożeń zewnętrznych i faktu, że w nowej rzeczywistości intensywny rozwój nauki i szkolnictwa wyższego daje takim
państwom jak Polska jedyną szansę doścignięcia świata rozwiniętego i sprostania wyzwaniom globalnym. Niestety, poza
nielicznymi przykładami inicjatyw pozytywnych8 można mieć
wrażenie, że niemal całe polskie środowisko akademickie
i władze uczelni pogodziły się z obecnym stanem rzeczy i odległa pozycją uczelni w konkurencji międzynarodowej. Tego pesymistycznego wniosku nie osłabiają liczne indywidualne kariery naukowe polskich uczonych w instytutach i uczelniach
zagranicznych bo nie pracują oni już na prestiż polskich uczelni i polskiego środowiska akademickiego.

Generalnie można powiedzieć, że stabilność zasilania finansowego uniwersytetów europejskich usypia władze uczelni
i część pracowników.
Autor jest przekonany, że jednym z istotnych powodów wyższej skuteczności uniwersytetów amerykańskich jest sposób
kierowania uczelniami oraz krótka „ścieżka” kariery naukowej. Zasada rozwiniętej autonomii akademickiej w większości państw Unii Europejskiej powoduje, że pracownicy danej
uczelni sami wybierają władze uczelni. Często rektorami czy
dziekanami zostają wybitni uczeni, „gwiazdy naukowe” swoich
uniwersytetów. W USA sprofesjonalizowano stanowisko rektora, to normalny zawód, do którego przygotowuje się menedżerów poprzez stopniowe obejmowanie stanowisk i system
szkolenia. Ostatecznie prezydenta uczelni wybierają członkowie rady powierniczej, nie pracujący w uniwersytecie, a kolegialne ciała uniwersyteckie mają tylko głos doradczy. Kilkunastoletnia obserwacja przez autora obu systemów szkolnictwa
wyższego amerykańskiego i europejskiego wskazuje, że menedżerskie zarządzanie uczelniami jest jednym z najważniejszych elementów przewagi amerykańskiego uniwersytetu.

Nie da się doprowadzić polskich uczelni publicznych do rangi
czołowych światowych, a nawet europejskich uniwersytetów
tylko nimi administrując czy to z pozycji ministra szkolnictwa
wyższego czy z pozycji rektora. Do tego potrzebne jest dy6 Antonowicz D., W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania
uniwersytetami w Polsce, w: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2(24),
2004, str. 25.
7 Pomimo zapisu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” dopuszczającego częściowe finansowanie studiów stacjonarnych w uczelniach
niepublicznych (Ust. 5 Art. 94 prawo) minister nauki i szkolnictwa
wyższego nie wydał rozporządzenia dotyczącego warunków i trybu
występowania o dotacje czyniąc przepis ustawowy martwym.
8 Próba uzyskania przez Wrocław lokalizacji Europejskiego Instytutu
Technologicznego finansowanego przez UE
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Oddziaływanie funduszy europejskich
na województwo małopolskie

MICHAŁ OLSZEWSKI

PYTANIA WYWOŁAWCZE:

Rzetelną ocenę oddziaływania funduszy strukturalnych na gospodarkę Polski i poszczególnych województw będzie można
przeprowadzić dopiero po zakończeniu wdrażania tzn. zgodnie z zasadą n+2, będzie dopiero po 2008 roku. Biorąc pod
uwagę opóźnienie związane z agregowaniem danych makroekonomicznych okres programowania funduszy 2004-2006
podsumujemy dopiero w 2010 roku.

1. Czy fundusze strukturalne wpłynęły na zmianę rankingu polskich regionów?
2. Czy polityka spójności ujawniła nową wiedzę o polskich regionach, (potwierdziła dotychczasowe stereotypy)?
3. Jaka jest generalna ocena efektywności aktualnego
systemu wdrażania – rekomendacje na okres programowania 2007-2013?
4. Jaka jest sytuacja Małopolski na tle innych województw – ujęcie syntetyczne?

Na chwilę obecną taką ocenę można przeprowadzić jedynie
w odniesieniu do funduszy przedakcesyjnych, których wpływa
na zjawiska makroekonomiczne jest marginalny i stąd również
ciężko wychwycić wpływ na wyrównywanie różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów.
To co się da jasno stwierdzić to suche fakty na temat poziomu
absorpcji funduszy w Polsce. W Polsce beneficjenci mają duży
potencjał do generowania projektów. Niestety, ilość projektów nie przekłada się na ich jakość. Aczkolwiek wiele w tej
mierze się poprawia względem sytuacji z 2004 roku.

J

ednym z kluczowych zadań w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi jest prowadzenie stałego monitorowania realizacji programów operacyjnych oraz ich okresowa ewaluacja. W przypadku monitorowania w Polsce poza
obowiązkowym systemem monitorowania programów działa
również okresowa analiza / monitorowanie projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W przypadku ewaluacji warto podkreślić, że ich podstawową funkcją jest ciągłe udoskonalanie systemu wdrażania,
ale również reagowanie na problemy, które mogą się pojawiać
w przypadku realizacji projektów. Na tym ostatni polu zbiegają się interesy monitorowania i ewaluacji.

Wartość podpisanych umów o dofinansowanie wyniosła
30,76 mld zł, co stanowi 90% wszystkich dostępnych środków. Wciąż znaczna część projektów jest odrzucana ze względów formalnych. To powoduje, że do oceny merytorycznej
trafia niewielka ich część. Zjawiskiem, które dało się zauważyć w tym początkowym okresie wdrażania funduszy było
nierównomierne rozłożenie ilości wniosków i podpisanych
umów w układzie poszczególnych programów.
W działaniach dotyczących np. infrastruktury społecznej na
1 dotację przypada 6 złożonych wniosków, natomiast w Sektorowym Programie Operacyjnym Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb podaż wniosków jest mała i nie przekracza poziomu
50% wartości całości środków programu.

Czy fundusze wpłynęły na zmianę rankingu
województw?
Niestety czas w jakim dokonujemy takiej oceny nie jest adekwatny do jasnego stwierdzenia w tej mierze. Dostępne dane
pozwalają nam jedynie uchwycić ogólne trendy w tym zakresie. Ze względu na funkcjonowanie funduszy dopiero od
2004r. obecnie za wcześnie jest, aby oceniać bezpośrednio
ich funkcjonowanie i wpływ na poziom rozwoju regionów.
Można jednak bezapelacyjnie stwierdzić, że utrzymująca się
dysproporcja pomiędzy poszczególnymi województwami pozostaje wciąż duża.

Wskaźnikiem, który jest miarą efektywności rozliczania dotacji, głównie względem Komisji Europejskiej, jest poziom dokonanych refundacji/płatności. W ich zakresie, beneficjentom
zrefundowano już 13,02 mld zł (38,7% alokacji) i właściwie
to wpływ funduszy na rozwój kraju czy poszczególnych regionów możemy oceniać tylko w odniesieniu do tej kwoty, która
została faktycznie wydana.

- 30 -

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE
NR 1 (12) 2007

Rys. 1 Poziom wdrażania programów operacyjnych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty
Źródło: dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, stan na koniec marca 2007 r.

Do Komisji Europejskiej (KE) złożono wnioski o płatność
w wysokości 2,75 mld euro (32,04%) z czego KE zrefundowała już 2,5 mld zł czyli 28,86% całości alokacji.

– Rosja (Obwód Kaliningradzki). W przypadku tych programów istnieje ryzyko niewydatkowania do końca 2007 r. alokacji na lata 2004-2005 (wg raportu o stanie realizacji PO za
okres od 1 do 31 marca 2007r.).

W porównaniu z innymi nowymi państwami członkowskimi
jest to dość dobry wynik (4 miejsce). Trzeba sobie jasno powiedzieć, że taki wynik jest dla nas niezwykle dobry. Dla Polski
to duży sukces, ponieważ jesteśmy największym nowym państwem członkowskim, przez co utrzymanie takiego poziomu
płatności nie jest w naszym wypadku takie łatwe.

Mając na uwadze poziom konwergencji na poziomie krajowym, Polski PKB na mieszkańca w PPS wzrasta i wynosi według danych na 2004 r. 50% średniej dla UE-25. Prędkość
konwergencji w latach 1997-2005 wynosiła 6 pkt. procentowych, ale pomiędzy 2004-2005 aż 3 pkt. procentowe.
Jest to poziom dość zadowalający, jednakże inne nowe kraje członkowskie rozwijają się szybciej: Estonia 19 pkt proc.
(57% średniej UE), Litwa 16 pkt proc. (52% średniej UE), Łotwa 15 pkt proc. oraz Węgry 11 pkt proc. Słabsza od Polski
konwergencja jest w Czechach. Ogólnie proces konwergencji mógłby zachodzić w Polsce szybciej, jednak uwarunkowane
to jest nie tylko wielkością środków które zasilają gospodarkę, ale również jeszcze różnego rodzaju czynnikami geopolitycznymi (np. wielkością państwa).

Zgodnie z zasadą n+2, czyli zasadą automatycznego anulowania zobowiązań, do końca 2006 r. powinny zostać wysłane do
Komisji Europejskiej wnioski o płatność (łącznie ze środkami
z zaliczki) w wysokości 23,5% ogółu środków przyznanych
Polsce na lata 2004-2006. Niestety zasada n+2 nie dotyczy
całości środków z UE, tylko poszczególnych programów, których poziom wdrażania jest bardzo zróżnicowany. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w województwie
małopolskim jest bardzo duże (54,3% w ramach ZPORR), dlatego też dzięki takim województwom ogólny wynik programu ZPORR jest tak dobry. Jednocześnie występują znaczne
zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi programami i bardzo niski poziom płatności występuje w Sektorowym Programie Operacyjnym Transport (2%). Należy mieć tylko nadzieję,
że do końca roku uda się tą sytuację zmienić.

Analizując konwergencję na poziomie województw, wszystkie
16 regionów ma PKB na 1 mieszkańca poniżej 75% średniej
UE w PPS. Na podstawie badań porównawczych województwo mazowieckie jest nadal jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie (ale już nie najszybciej – 72,8%
w 2003 r.) – 10 pkt proc. pomiędzy 1997-2003. Natomiast
regiony wiejskie, o niskim poziomie urbanizacji nie wykazują
konwergencji i zagrożone są regresem – opolskie, lubelskie
i podkarpackie. W tych 3 województwach proces konwer-

Najniższym stopniem płatności charakteryzuje się program IW
INTERREG III A Polska – Meklemburgia oraz Polska – Litwa
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W Polsce brak jest regionu, który znacząco wyróżniałby się
w skali europejskiej.

Czy polityka spójności ujawniła nową wiedzę na
temat procesów rozwojowych, na temat potencjału
administracyjnego?

120,1 - 130,0

(6)

115,1 - 120,0

(7)

110,1 - 115,0

(8)

100,1 - 110,0

(14)

89,8 - 100,0

(4)

Z pewnością jeśli chodzi o politykę spójności w Polsce, to
wiele procesów i systemów należy jeszcze poprawić, aby
osiągnąć zadowalające wyniki. Można jednak śmiało postawić tezę, że instytucjonalny proces rozwoju i stabilizacji rozpoczął się w tych urzędach, które w miarę procesu integracji europejskiej miały coraz to lepszy kontakt z instrumentami
strukturalnymi Unii Europejskiej. Władze regionalne stanęły przed niedawno przed nowymi wyzwaniami dotyczącymi
sposobu i jakości dysponowania znacznymi środkami funduszy (czy koncentrować środki i brać pod uwagę analizę strategiczną, czy tez „rozdawać” środki według klucza równości
i solidarności). Oczywiście dziś można tylko założyć, że wygrały województwa, które przygotowały projekty lepszej jakości, bardziej skoncentrowane na podstawowych potrzebach. Aczkolwiek na potwierdzenie takiej tezy będzie trzeba
pewnie poczekać.
Województwa musiały także rozwiązać poważny dylemat pogodzenia projektów regionalnych, które pozostały w ich gestii,
z podejściem sektorowym np. strategię rozwoju infrastruktury transportowej z podziałem środków na rozwój transportu w regionie.

Rys. 2 Dynamika PKB na poziomie jednostek NUTS 3
w latach 1998-2003
Źródło: dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
ceny stałe, 1998=100 - Polska 2003 = 115,1

gencji praktycznie nie zachodzi. Jest to zjawisko złożone, ponieważ te trzy województwa mają mniejszą zdolność absorpcyjną, co wynika m.in. z niskiego poziomu dochodów. Cała
wschodnia część Polski ma wskaźniki PKB na jednego mieszkańca na poziomie 33,2%-35,7% średniej UE, jednakże tylko
województwa świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie wykazują efekty konwergencji.

5%

2%

2%

8%
32%

1%
3%

W przypadku województwa małopolskiego, dynamika PKB
w układzie NUTS w latach 1998-2003 wyniosła 118% (podregion krakowsko-tarnowski) i jest nieznacznie wyższa od średniej krajowej czyli 115,1%. Poniżej średniej, tam gdzie zjawiska konwergencji zachodzą wolniej znajduje się południowa
część województwa – podregion nowosądecki.

47%

jednostka samorządu terytorialnego
administracja rządowa, państwowe agencje, jednostki budżetowe
placówki oświatowe, jednostki naukowo-badawcze

Jeśli chodzi o konwergencje społeczną, to w Polsce wciąż
utrzymuje się najniższa stopa zatrudnienia w UE – 53,7%,
aczkolwiek po wejściu do UE zaczęła ona nieznacznie wzrastać. Pomimo jednak pozytywnego trendu w ostatnich miesiącach Polska ma wciąż najwyższą w UE-25 stopę bezrobocia –
ok. 15% (koniec 2006r.). W układzie regionalnym najniższa
stopa bezrobocia w Polsce jest w województwach północnych
i zachodnich, ale i tak jest to poziom osiągany w niektórych
landach Wschodnich Niemiec oraz terytoriach zamorskich
Francji. Obecnie największym problemem jest emigracja czasowa młodej, dobrze wykształconej siły roboczej (ok. 1,5 mln
osób), która ucieka do państw o wyższej płacy niż w Polsce.

rolnicy i rybacy
przedsiębiorstwa
placówki ochrony zdrowia
NGOs
inne

Rys. 3 Główne typy beneficjentów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Źródło: dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
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Jak pokazują dane zbiorcze dla wszystkich funduszy wielkość
środków, która trafia do regionu nie zależy wprost od ilości
pieniędzy alokowanych w programach regionalnych (obecnie
w ramach alokacji ZPORR). W przypadku województwa małopolskiego Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego to
zaledwie jedna czwarta wszystkich funduszy jakie otrzymało
województwo, natomiast pozostałe środki pochodzą z programów sektorowych i Funduszu Spójności.
Niestety, bardzo mocno ujawniły się braki w planowaniu strategicznym, kierunkowym na poziomie gmin, co miało wpływ
na jakość projektów. Gminy są największym beneficjentem
funduszy, to do nich trafia ponad 35% wszystkich pieniędzy
z funduszy strukturalnych (25% – metropolie). W tej sytuacji
władze regionalne często decydowały się uczyć i edukować lokalne samorządy. Ciężko ocenić efekty tej pracy. W okresie
2004-2006 do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego trafiały
projekty do modyfikacji, w celu poprawy ich od strony założeń ekonomicznych czy finansowych. Z ich analizy da się jasno
stwierdzić, że wiele samorządów rozstrzygało spór pomiędzy
podejściem podażowym (wydanie wszystkich pieniędzy) z podejściem ukierunkowanym na efektywność. Jeśliby analizować
te zjawiska na poziomie regionalnym to województwa, które
zdecydowały się na „politykę podażową”, mają teraz większe
problemy przy realizacji projektów, bo niestety ilość nie przekuła się w jakość.
W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że samorządy większą uwagę przywiązywały do projektów twardych,
które są bardziej „polityczne” – ich efekty są szybciej widoczne. Niestety takie podejście ze strony samorządów lokalnych
powoduje, że traci sens zintegrowane podejście do projektowania. Projekt jest elementem całości, więc jeśli projektujemy
budowę infrastruktury społecznej to trzeba myśleć o połączeniu jej z innymi źródłami finansowania.

8%

4%

7%

4%

5%

32%

7%

W Polsce uwidoczniło się bardziej sektorowe podejście do
realizacji projektów, nastawione na zrealizowanie produktu,
z mniejszym naciskiem na analizowanie oddziaływania. W programie ZPORR postanowiono nawet odejść od wskaźników
oddziaływania przy projektach, co jest dowodem na taki sposób podejścia do analizy efektywności. Na podstawie danych
z programu ZPORR i SPO Rolnictwo można zauważyć że, samorządy są mocno skoncentrowane na budowie infrastruktury społecznej, która daje bardzo szybkie efekty rzeczowe
w krótkim czasie. Zauważalny jest również brak myślenia długofalowego. Często decyzje o finansowaniu projektów zapadały bez analizy wskaźnika przepływów finansowych dla danej inwestycji. Dodatkowo zdarzały się przypadki, że doradcy
zachęcali gminy do manipulowania wskaźnikami finansowymi
przy projektach i tak np. analizę finansową projektów edukacyjnych na poziomie szkół podstawowych przeprowadzano
nie do całego systemu, ale w odniesieniu do jednej placówki.

27%

infrastruktura drogowa i kolejowa
infrastruktura środowiskowa
społeczeństwo informacyjne
infrastruktura społeczna
zasoby ludzkie
bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw
sektor rolny i rybacki
inne

Według stanu na koniec 2006 r., większość środków funduszy strukturalnych była skoncentrowana na infrastrukturze
transportowej i ochrony środowiska (65% wszystkich środków), natomiast tylko 7% na projektach z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

Rys. 4 Główne kierunki finansowania projektów ze
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Źródło: dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
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32%

32%

projektów. To z kolei wynika najczęściej z tzw. zderzenia kultur (kultura administracyjna). Całe otoczenie (formularze,
wnioski, niebieskie podpisy) w funduszach są barierą dla tych
wszystkich, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z administracyjnymi procedurami.

32%

32%

Przedsiębiorcy są dość oryginalnym beneficjentem funduszy
strukturalnych (8% wszystkich beneficjentów), jednak środki Unii Europejskiej inwestowane w sektorze przedsiębiorstw
stanowią względem całości inwestycji nie więcej niż 4%.

32%

administracja rządowa

Ciekawym zjawiskiem, jest też to, że głównym beneficjentem
projektów B+R jest administracja rządowa (73%), projekty
jednostek samorządu terytorialnego stanowią ok. 9%, natomiast tylko 5% to projekty jednostek naukowo-badawczych.
W ramach tych projektów powinny być realizowane działania,
które bezpośrednio dotyczą sektora badań i rozwoju technologicznego, czyli de facto te, które stanowią o innowacyjności
gospodarki. Oczywiście, projekty administracji rządowej to
przede wszystkim projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, które dotyczą różnego rodzaju rozwiązań, platform
informacyjnych, takich jak: e-urząd, e-pracownik itp.

jednostki samorządu terytorialnego
placówki oświatowe
jednostki naukowo-badawcze
inne

Rys. 5 Beneficjenci projektów B+R finansowanych ze
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Źródło: dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Co ciekawe, największy popyt na działania z zakresu infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia i sektor edukacyjny), zgłoszono we wschodniej części Polski. Jeśli chodzi
o beneficjentów, to największym (ponad 75%) jest sektor publiczny (administracja państwowa i jednostki samorządowe),
a najmniejszym (5%) są organizacje pozarządowe i środowiska naukowe. Powodów takiego stanu jest z pewnością kilka, natomiast nie bez znaczenia są czynniki związane z niską
ich aktywnością i często słabszą jakością opracowywanych

Wiele wnosi również analiza ilości projektów realizowanych na poziomie poszczególnych jednostek samorządowych.
Prym wiodą metropolie – Warszawa i Wrocław. Warto jednak zaznaczyć, iż niektóre z ich projektów są niższej jakości.
Jednocześnie np. miejscowości o wydawałoby się znacznie
mniejszym potencjale jak Biskupiec, Bodzanów, Morąg i Strzegowo realizują wiele projektów na dużą skalę. W województwie małopolskim największą liczbę projektów realizuje miasto Kraków – 9.

Tab. 1. Samorządy o największej realizowanej liczbie
projektów
Gmina

W trakcie wdrażania funduszy UE pojawiły się także problemy systemowe – zderzenie z polskim systemem administracyjnym (sztywne przepisy). Dla wyjaśnienia, np. „niebieski podpis” nie bierze się z wymysłu urzędników Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego tylko z obowiązujących w systemie przepisów. Słaby poziom wykorzystania środków z SPO
Transport nie wynika ze słabej jakości projektów, tylko m.in.
z zawiłego systemu finansowania rozwoju dróg – Krajowy
Fundusz Drogowy (KFD). Nie jest on zintegrowany z systemem funduszy strukturalnych co powoduje tzw. „efekt wyparcia”. Kolejnym takim instrumentem, gdzie nachodzą na
siebie źródła finansowania jest Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska oraz środki, które pozostają w gestii niektórych
ministrów (np. Ministerstwo Sportu).

Liczba projektów

Warszawa

20

Wrocław

19

Biskupiec

16

Bodzanów

16

Łódź

15

Toruń

13

Szczecin

13

Koszalin

12

Elbląg

12

Poznań

12

Morąg

12

Gdynia

11

Słupsk

11

Zamość

11

Strzegowo

11

Województwo małopolskie na tle Polski
Obecnie w Małopolsce realizowanych jest 3 835 projektów1, co stanowi ok. 6,2% wszystkich projektów w kraju (Polska=61 543). Natomiast wartość tych projektów to
2,5 mld zł., czyli niewiele poniżej średniej krajowej. Najwięksi

Źródło: dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

1 Dane na koniec 2006 r. [przyp. red.]
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Rys. 6 Wykorzystanie środków ZPORR przez regiony
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – stan na koniec sierpnia 2006 r.

beneficjenci funduszy strukturalnych wśród gmin to: Kraków
(716 mln), Tarnów (102 mln), Chrzanów (85 mln) i Nowy
Targ (51 mln).

2004-2006. Wszelkie porównania z województwem lubuskim wypadają na korzyść województwa małopolskiego (poziom wsparcia, wielkość). Powyższe województwa już od wielu miesięcy wykazują się najwyższymi płatnościami. W dalszym
ciągu utrzymuje się kilkunastoprocentowa różnica pomiędzy
województwami o najwyższych wynikach finansowych i najgorszych tzn. dolnośląskim i mazowieckim, w których wartość dokonanych płatności w stosunku do dostępnej alokacji
nie przekracza 20%. Tak dobry poziom wykorzystania fundu-

W województwie małopolskim przeważają duże projekty
pod względem ich średniej wartości. Analizując wykorzystanie środków ZPORR przez regiony, należy stwierdzić iż Małopolska razem z województwem lubuskim zajmuje pierwszą lokatę w skali kraju – 38,5% płatności z alokacji na lata
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Rys. 7. Rozkład wsparcia z funduszy na poszczególne województwa
Źródło: dane Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

szy w ramach ZPORR wynika z jakości administracji, która
pracuje bezpośrednio przy wdrażaniu programu.
Poza różnicą w tempie wdrażania programu między regionami, ZPORR charakteryzuje wyraźna dysproporcja pomiędzy
poziomem płatności z kont programowych EFS i EFRR, gdzie
wskaźniki dla priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
i 3. Obszary wiejskie wynoszą odpowiednio 25% i 37%, natomiast w priorytecie 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach niespełna 11%.
Pod względem średniej wartości wsparcia UE na 1 mieszkańca w Polsce (1277 zł), województwo małopolskie plasuje się
poniżej średniej z wynikiem 784 zł. Największe wsparcie na
1 mieszkańca otrzymały dotychczas województwa północne
i województwo mazowieckie. W przypadku Mazowsza większość projektów generowana jest w Warszawie.
Największy poziom wsparcia na jedną miejscowość w Małopolsce obserwujemy w Nowym Targu i Krakowie. Wynika to
z realizacji m.in. projektów Funduszu Spójności w tych dwóch
miejscowościach. W skali województwa należy bardzo pozytywnie ocenić zachowane proporcje w zakresie wielkości
środków inwestowanych w poszczególne typy projektów;
m.in. zachowana jest równowaga pomiędzy projektami transportowymi a ochrony środowiska.

Rys. 8 Średnia wartość wsparcia UE
na mieszkańca w zł
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Podsumowując należy stwierdzić, że województwo małopolskie bardzo dobrze wdraża ZPORR i programy sektorowe
(m.in. SPO WKP, program EQUAL) w których musi konkurować z innymi województwami. Mając na uwadze wszystkie
środki UE, Małopolska pod względem ich wykorzystania znajduje się powyżej średniej krajowej. W ramach programów dominują te, które mają największe projekty, czyli Fundusz Spójności (42% wartości wszystkich projektów w Małopolsce).

W zakresie projektów B+R dominuje województwo mazowieckie (wiele projektów badawczo - rozwojowych umiejscowionych jest w Warszawie), natomiast województwo małopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju.
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Małopolska w projektach krajowych
Programów Operacyjnych

KONRAD DUDZIK *
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HUBERT GUZ *
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oniższy artykuł ma na celu systematyczne zestawienie
projektów i inicjatyw dla Małopolski, które wpisane zostały w programy operacyjne na lata 2007-2013.

ka (POIG). W kolejnych rozdziałach przedstawiono projekty
małopolskie wpisane w poszczególne osie priorytetowe ww.
programów. Dokonano także analizy projektów w układzie
regionalnym oraz przedstawiono założenia dodatkowego mechanizmu finansowego dla województw o najmniejszej alokacji per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Na zakończenie przedstawiono wpływ
funduszy strukturalnych w ostatnich latach oraz planowane
projekty w nowym okresie programowania na przykładzie inwestycji drogowych w Małopolsce.

P

W pierwszej części opisane zostały rozwiązania przyjęte w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIŚ) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-

* Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament
Polityki Regionalnej
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Projekty duże i kluczowe w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

sienia 2007-13 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do 2013 r. Polska, dziś jeden z najbiedniejszych krajów Unii,
ma osiągnąć poziom rozwoju najmniej zamożnych „starych”
państw członkowskich, takich jak Grecja czy Portugalia. Ma
się to stać dzięki środkom unijnym, które otrzymamy w latach 2007-2013.

Wpisanie inwestycji do wykazu indywidualnych projektów
kluczowych, w tym dużych, jest wyłącznie warunkową deklaracją ich realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu programu na realizację projektu.
Po akceptacji Rady Ministrów projekt Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych,
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007-2013 został poddany procesowi szerokich konsultacji społecznych. Konsultacje były prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Odbyły się także konferencje uzgodnieniowe prowadzące
do zweryfikowania wykazu projektów, który zostanie przekazany do końcowej akceptacji Rady Ministrów. Akceptacja
końcowa oznaczać będzie, że wykaz będzie załącznikiem do
właściwego programu operacyjnego.

Rozdzielanie pieniędzy unijnych nie ruszy jednak szybko.
Optymistycznie można założyć, że pierwsze wnioski o dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) beneficjenci będą mogli składać pod koniec bieżącego roku.
Remedium na opóźnienia, które powstały w procesie wdrażania funduszy w nowym okresie programowania mogą stać
się instrumenty tzw. projektów kluczowych i projektów dużych, które mają szansę na szybkie rozpoczęcie realizacji, tj.
tuż po przyjęciu przez Komisję Europejską danego programu operacyjnego. Oznacza to, że jedna część programu będzie realizowana poprzez projekty wyłaniane w klasycznej
procedurze konkursowej, druga natomiast - poprzez projekty kluczowe – strategiczne projekty wyznaczone w poszczególnych obszarach – i projekty duże, których wartość przekracza 25 mln euro.

Ostateczne wersje indykatywnych wykazów kluczowych projektów, w tym dużych w ramach NSRO, będących częścią odpowiednich programów operacyjnych, zostaną przedstawione do wiadomości Komisji Europejskiej.
Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych,
w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013 zawiera 516 projektów o łącznym
całkowitym koszcie 49,35 mld euro i w przypadku Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został opracowany
w podziale na listę projektów podstawowych oraz listę projektów rezerwowych.

Projekty kluczowe i duże w ramach poszczególnych programów operacyjnych są umieszczane w Indykatywnych Planach
Inwestycyjnych (IPI), stanowiących załącznik do programów
operacyjnych i pozwalających na skoordynowanie najważniejszych inwestycji, które mają być realizowane z funduszy unijnych. Umieszczanie projektów w planie inwestycyjnym stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów
do wsparcia w ramach programu operacyjnego przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Umożliwia rozpoczęcie
przygotowań do realizacji, która jest uzależniona od spełnienia przez projekt m.in. wymogów dotyczących dokumentacji
i akceptacji wniosku o dofinansowanie przez instytucję zarządzającą (w przypadku projektów kluczowych) lub Komisję Europejską (w wypadku projektów dużych).

Wykaz powstały został opracowany na podstawie propozycji
zgłoszonych przez resorty pełniące funkcję instytucji pośredniczących w ramach wyżej wspomnianych programów operacyjnych. Ma on charakter wyłącznie indykatywny i nie przesądza o wsparciu umieszczonych na nim inwestycji, co oznacza,
iż nie statuuje formalno-prawnego zobowiązania, lecz wyraża jedynie intencję przyznania określonej kwoty na realizację
wskazanych w nim projektów, jeśli nie zajdą okoliczności, które zostałyby uznane za warunki nie sprzyjające spełnieniu takiej deklaracji (np. jeżeli beneficjent nie dotrzymał wszystkich
zobowiązań formalnych, realizacja projektu byłaby sprzeczna
z interesem publicznym, etc.).

27 lutego 2007 r. Rada Ministrów przyjęła indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym projektów
dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odnie-

Tab. 1. Projekty duże oraz projekty kluczowe w ramach PO IG i PO IiŚ
Projekty duże
Program Operacyjny

Infrastruktura i Środowisko

RAZEM

Liczba
projektów

Łączny koszt
całkowity
(w mld euro)

Liczba
projektów

Łączny koszt
całkowity
(w mld euro)

Liczba
projektów

Łączny koszt
całkowity
(w mld euro)

234

41,6

187

5,6

421

47,2

8

0,8

87

1,3

95

2,1

242

42,4

274

6,9

516

49,3

Innowacyjna Gospodarka
RAZEM

Projekty kluczowe

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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Mając na uwadze wskazane uwarunkowania, indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych,
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007-2013 w istotnym stopniu został zdeterminowany specyfiką obszaru, w jakim znajdujące się na nim projekty mają
być realizowane.

pewne podstawą pojawienia się zjawiska „nadprodukcji” projektów określonego typu, które utworzyły zbiór, będący
w stanie zaabsorbować nawet znacznie większe kwoty niż te
aktualnie dostępne na realizację całego Programu.
Wartość zgłoszonych projektów do POIŚ (lista podstawowa
i rezerwowa) i do POIG, doskonale eksponuje istotną różnicę
pomiędzy analizowanymi programami operacyjnymi.

W tym miejscu należy podkreślić, iż w przypadku PO Infrastruktura i Środowisko, na którego realizację przeznaczono
ogromną alokację, przekraczającą nawet wartość środków
przyznanych w nowym okresie finansowania unijnej polityki
spójności Hiszpanii, zarówno liczba zgłoszonych projektów,
jak i ich wartość, stanowią znaczące wielkości, stając się charakterystyczną wizytówką tego PO.

W przypadku PO Innowacyjna Gospodarka, będącego programem nie tyle dużym, co przede wszystkim niezwykle ważnym dla trwałego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wytyczającego strategiczną perspektywę
dla RP na lata 2007-2013, znaczące jego obszary nie znalazły odpowiednika choćby w postaci koncepcji projektów.
Warunek konieczny innowacyjności, jakim muszą być inwestycje realizowane w ramach PO Innowacyjna Gospodarka,

Co więcej, w przypadku niektórych osi priorytetowych, fakt
występowania w kraju znaczącej luki infrastrukturalnej był za-

Tab. 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – udział projektów dużych i kluczowych w alokacji programu

Oś priorytetowa

1

Alokacja
środków
UE
w mln O

Projekty
duże
lista
podstawowa
w mln O

Projekty Projekty Projekty
Udział
duże
kluczowe kluczowe projeklista
lista
lista
tów podrezerpodstarezerstawowowa
wowa
wowa
wych
w mln O w mln O
w mln O
w%

2

3

4

5

Udział projektów podstawowych
i rezerwowych
w%

6

(3+5)/2

(3+4+5+6)/2

I

Gospodarka wodno-ściekowa

2 725,0

3 600,6

1 412,2

473,6

195,0

150

208

II

Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi

1 190,0

1 706,6

400,0

220,9

35,0

162

199

III

Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska

607,3

1 270,8

111

345

IV

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

200,0

0

0

V

Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych

89,8

0

0

VI

Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

7 626,0

10 045,7

1 092,7

1 283,9

100,6

149

164

VII

Transport przyjazny środowisku

7 513,5

8 528,3

41,3

1 151,3

567,1

129

137

VIII

Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci
transportowe

2 945,5

3 205,6

1 579,5

714,3

133

187

1 419,9

143

143

0

0

252

260

545,0

IX

Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej

990,0

X

Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku

732,2

XI

Bezpieczeństwo energetyczne

974,3

2 270,2

186,5

XII

Kultura i dziedzictwo kulturowe

490,0

182,0

40,0

45

45

XIII

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia

350,0

98,2

28

28

XIV

Infrastruktura szkolnictwa wyższego

500,0

440,0

116

116

XV

Pomoc techniczna – Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

187,8

0

0

XVI

Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

189,4

0

0

XVII

Konkurencyjność regionów

599,90

0

0

130

155

Razem

27 848,40

140,9

31 707,1

5 796,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
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Tab. 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – udział projektów dużych i kluczowych w alokacji programu
Alokacja środków
UE w mln O

Oś priorytetowa
1

Projekty duże
w mln O

Projekty kluczowe
w mln O

%

4

(3+4)/2

2

3

I

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

1 117

100,0

476,1

52

1 117

390,0

200,0

53

II

Infrastruktura sfery B+R

III

Kapitał dla innowacji

IV

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

289

0

2 813

0

V

Dyfuzja innowacji

339

VI

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

349

VII

Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego

1 949

VIII

Pomoc techniczna EFRR

53,1

310,0

127,7

53

20,0

6

457,9

39

280
Razem

0

8 255

856,1

1 285,7

26

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

tworzy w polskiej rzeczywistości kryterium trudne do spełnienia przez potencjalnych wnioskodawców. Jest to jednakże zjawisko charakterystyczne nie tylko dla naszej krajowej
specyfiki, a ponadto stosunkowo łatwe do wyjaśnienia. Stworzenie bowiem w pełni wartościowego projektu kwalifikującego się do wsparcia w ramach PO Innowacyjna Gospodarka stanowi w istocie dalece większe wyzwanie aplikacyjne niż
przygotowanie do realizacji projektu dla PO Infrastruktura
i Środowisko, opartego najczęściej na powtarzalnej formule
technologiczno-wykonawczej, nie wymagającego niemal żadnych elementów nowatorskich.

Regulacja rzeki Jasienianka w miejscowości Korzenna

W ramach Osi priorytetowej nr I – Gospodarka wodno-ściekowa – w skali kraju przewidziano realizację 65 Projektów dużych o łącznej wartości 3 600,6 milionów euro. Ponad
10% tej wartości, tj.: 384,3 milionów euro stanowi 7 projektów zlokalizowanych w Małopolsce.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
— Projekty zlokalizowane w Małopolsce
Na listach projektów dużych i kluczowych (bez projektów
rezerwowych) w ramach POIŚ znajduje się 310 projektów
o łącznej wartości 36 315,8 mln euro. Projekty duże stanowią
niecałe 60% tej liczby, tj.: 180 projektów o łącznej wartości
31 707,05 mln euro, pozostałe 130 to projekty kluczowe.
Sumarycznie na terenie Małopolski zlokalizowanych będzie 14
projektów dużych w ramach POIŚ, ich udział w skali kraju wynosi niespełna 4% całej kwoty przeznaczonej na projekty duże
– 1 232,6 mln euro.
Biorąc pod uwagę także projekty rezerwowe, których w Małopolsce przewidziano 7, udział Małopolski nieznacznie wzrośnie i przekroczy 4%.
Analogicznie w przypadku projektów kluczowych, na terenie Małopolski zlokalizowanych będzie 7 projektów, których
udział wynosi ponad 2,5% całej kwoty przeznaczonej na projekty kluczowe – 121,8 mln euro.
Biorąc pod uwagę także projekty rezerwowe, których w Małopolsce przewidziano 2, udział naszego województwa nieznacznie wzrośnie i przekroczy 3%.

Lp

Projekty Duże
kategoria podstawowe

1

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki
wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

51,2

2

Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni
rzeki Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz,
Bukowno, Bolesław, Klucze

65,4

3

Poprawa jakości i niezawodności zaopatrzenia
w wodę Miasta Krakowa (II faza)

56,3

4

System wodno-kanalizacyjny Dorzecza Górnej
Skawy – Świnna Poręba

78,2

5

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego

67,3

6

Budowa, rozbudowa i modernizacja systemu
gospodarki wodno-ściekowej w Gminach
Związku Gmin „Perły Doliny Popradu”

37,6

7

Gospodarka ściekowa na terenie Gminy
Skawina

28,3

Wartość
w mln euro

Suma
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Na liście rezerwowej znalazły się 3 projekty z Małopolski
o łącznej wartości 163,0 mln euro.
Lp

Projekty Duże
kategoria rezerwowe

1

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
zlewni rzeki Biała w ramach programu
Czysty Dunajec

34,33

2

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na obszarze związku gmin dorzecza
rzek: Rudawy, Rudna i Sanki

46,42

3

Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni rzeki Raby od źródeł do zapory
w Dobczycach

82,27

Suma

163,00

Wartość
w mln euro

W ramach Osi priorytetowej nr I – Gospodarka wodno-ściekowa – w skali kraju przewidziano realizację 31 Projektów kluczowych o łącznej wartości 473,6 milionów euro.
Prawie 10% tej wartości, tj.: 45,1 milionów euro stanowi 3
projekty zlokalizowane w Małopolsce.
Lp

Projekty Kluczowe
kategoria podstawowe

1

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie
Kalwaria Zebrzydowska

11,6

2

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Miasta Zakopane

17,7

3

Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec
i Usznicy poprzez uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie działalności Związku międzygminnego w Brzesku

15,8

Suma

45,1

Dunajec w okolicach Łopusznej

Wartość
w mln euro

W ramach Osi priorytetowej nr III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – w
skali kraju przewidziano realizację 8 projektów dużych o łącznej wartości 607,30 milionów euro. W przypadku Małopolski
na licie podstawowej nie znalazł się żaden projekt natomiast
dwa projekty o łącznej wartości 192 mln euro znalazły się na
liście rezerwowej.

Na liście rezerwowej znalazło się 2 projekty z Małopolski
o łącznej wartości około 50 mln euro.
Lp

Projekty Kluczowe
kategoria rezerwowe

1

Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków
w Gminie Wieliczka

25,0

2

Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój

25,0

Wartość
w mln euro

Suma

Projekty Duże
kategoria podstawowe

1

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania
Odpadów w Krakowie

Projekty Duże
kategoria rezerwowe

1

Budowa Zbiornika Wodnego Młynne
na Łososinie

2

Budowa stopnia wodnego Niepołomice
na rzece Wiśle

Wartość
w mln euro
140,0
52,0
Suma

192,0

W ramach Osi priorytetowej nr VI – Drogowa i lotnicza
sieć TEN-T – w skali kraju przewidziano realizację 31 projektów dużych o łącznej wartości 10 045,66 milionów euro.
Około 4,5% tej wartości, tj.: 443,5 mln euro stanowią 2 projekty zlokalizowane w Małopolsce.

50,0

W ramach Osi priorytetowej nr II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – w skali kraju przewidziano realizację 25 projektów dużych o łącznej wartości
1 706,6 milionów euro. Prawie 7% tej wartości, tj.: 116,4 milionów euro stanowi projekt zlokalizowany w Małopolsce.

Lp

Lp

Wartość
w mln euro
116,4

Lp

Projekty Duże
kategoria podstawowe

1

Budowa autostrady A4, odc. Kraków-Tarnów,
odc. w. Szarów – w. „Krzyż”

2

Port lotniczy w Krakowie – realizacja rozbudowy istniejącego terminalu pasażerskiego
wraz z pirsami

Wartość
w mln euro

Suma
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W ramach Osi priorytetowej nr VIII – Bezpieczeństwo
transportu i krajowe sieci transportowe – w skali kraju
przewidziano realizację 12 projektów dużych o łącznej wartości 3 205,6 milionów euro. Ponad 8% tej wartości, tj.: 258,3
milionów euro stanowi projekt zlokalizowany w Małopolsce.
Lp

Projekty Duże
kategoria podstawowe

1

Przebudowa drogi S-7 Lubień-Rabka

Wartość
w mln euro
258,3

W ramach Osi priorytetowej nr XIV – Infrastruktura
szkolnictwa wyższego – w skali kraju przewidziano realizację 34 projektów kluczowych o łącznej wartości 440 milionów euro. Ponad 6% tej wartości, tj.: 28 milionów euro stanowią trzy projekty zlokalizowane w Małopolsce.

Na liście rezerwowej znalazł się jeden projekt z Małopolski
o wartości około 95,38 mln euro.
Lp

Projekty Duże
kategoria rezerwowe

1

Port lotniczy w Krakowie – realizacja budowy
nowego terminala II wraz z płytą postojową dla
samolotów, rękawami, podjazdami, parkingami
i infrastrukturą pomocniczą

Lp

1

Port lotniczy w Krakowie – projekt i rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej (przedłużenie drogi startowej wraz z niwelacją góry,
drogami kołowania i szybkiego zejścia, płytą postojową)

Projekty Duże
kategoria podstawowe

1

Dojazdy do lotnisk
1. odcinek Kraków-Mydlniki-Balice

1

Centrum Geodezyjne Akademii Rolniczej
w Krakowie

2

Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki AGH Kraków

10,0

3

Rozbudowa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

11,5

Suma

28,0

Wartość
w mln euro
6,5

Na terenie Małopolski częściowo zlokalizowane będą także projekty realizowane na poziomie krajowym obejmujące więcej niż jeden region, ich oddziaływanie jest szczególnie
istotne w zakresie sieci transportu kolejowego, najważniejsze
z nich to:

95,4

Niestety na obecnym etapie – koncepcji projektu – niemożliwe jest precyzyjne określenie udziału Małopolski we wskazanych projektach.

Wartość
w mln euro

Wartość
w mln euro
30,0

Wartość
w mln euro

Lp

Projekty Duże

1

Modernizacja połączeń kolejowych Psary-Kozłów-Kraków (razem z Województwem Świętokrzyskim), W ramach Osi priorytetowej
nr VII – Transport przyjazny dla środowiska –
lista podstawowa

380,0

2

Modernizacja linii E30/CE30 Zgorzelec/Bielawa
Dolna-Wrocław-Katowice-Kraków-Przemyśl-Medyka III etap: 1. odcinek Zabrze-Katowice-Kraków w ramach Osi priorytetowej nr VII
– Transport przyjazny dla środowiska – lista
rezerwowa

655,0

3

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wisły Środkowej od Koszyc do Płocka (razem z Województwami: Podkarpackim,
Świętokrzyskim, Lubelskim, Mazowieckim)
w ramach Osi priorytetowej nr III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska

11,5

48,8

W ramach Osi priorytetowej nr VII – Transport przyjazny dla środowiska – w skali kraju przewidziano realizację 20 projektów dużych o łącznej wartości 8 528,3 milionów
euro. 0,35% tej wartości, tj.: 30 milionów euro stanowi projekt zlokalizowany w Małopolsce.

Lp

Projekty Kluczowe
kategoria podstawowe

Wartość
w mln euro

W ramach Osi priorytetowej nr VI – Drogowa i lotnicza sieć
TEN-T – w skali kraju przewidziano realizację 10 projektów
kluczowych o łącznej wartości 1 283,9 milionów euro. Niecałe 4% tej wartości, tj.: 48,8 mln euro stanowi projekt zlokalizowany w Małopolsce.
Projekty Kluczowe
kategoria podstawowe

Lp

Suma
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W ramach Osi priorytetowej nr V – Dyfuzja innowacji
– w skali kraju przewidziano realizację 5 zadań kluczowych
o łącznej wartości 127,75 milionów euro. Ponad 50% tej
wartości, tj.: 65 milionów euro stanowią dwa projekty
zlokalizowane w Małopolsce:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
— Projekty zlokalizowane w Małopolsce
Na listach projektów dużych i kluczowych w ramach POIG
znajduje się 95 projektów o łącznej wartości 2141,8 mln
euro. Projekty duże stanowią niecałe 40%, tj.: 8 projektów
o łącznej wartości 856,1 mln euro., pozostałe 87 to projekty kluczowe.
Sumarycznie na terenie Małopolski zlokalizowane będzie
8 projektów kluczowych w ramach POIG, niestety nie znalazł się na liście żaden projekt duży, tj. przekraczający 25 milionów euro. Pomimo to, udział projektów zlokalizowanych w Małopolsce jest stosunkowo wysoki i wynosi
prawie 9% całej kwoty przeznaczonej na projekty duże
i kluczowe – 186,6 milionów euro, a biorąc pod uwagę
jedynie projekty kluczowe, udział ten wynosi aż 14,5%.

Projekt

1

Nowe rozwiązania materiałowe
i konstruk. w liniach napowietrznych zapobiegające kryzysom
energetycznym typu „blackout”

2

Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki
i społeczeństwa informacyjnego
oparte na paradygmacie SOA

3

Nanoanotechnologia jonowa
i plazmowa materiałów formowanych na bazie węgla i krzemu
Suma

Wart. w
mln euro

Wnioskodawca

16,3

Akademia
Górniczo-Hutnicza

10,1

Akademia
Górniczo-Hutnicza

5,2

Polska
Akademia
Nauk

Wnioskodawca

Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla
Celów Badawczych (etap I)

40,0

Uniwersytet
Jagielloński

2

Małopolskie Centrum
Biotechnologii
(Etap I: Instytut Nutrigenomiki)

25,0

Akademickie
Centr. Naukowo-Technol.

3

Nanoanotechnologia jonowa
i plazmowa materiałów formowanych na bazie węgla i krzemu

25,0

Akademia
Górniczo-Hutnicza

1

Suma

35,0

Krakowski Park
Technologiczny

2

Miasteczko multimedialne

30,0

Wyższa Szkoła
Biznesu
w Nowym Sączu

65,0

Analizując dane dotyczące projektów dużych i kluczowych
w ramach dwóch głównych programów operacyjnych POIŚ
i POIG podkreślić należy, iż w przypadku projektów infrastrukturalnych jedynie niewiele ponad 50% (w ujęciu kwotowym) może być w sposób jednoznaczny przyporządkowane
do danego województwa. Około 9% projektów ma charakter
ewidentnie horyzontalny i odnosi się do całego kraju, a prawie
40% obejmuje dwa lub więcej regiony.
Sytuacja ta jest szczególnie zauważalna w wypadku projektów
z zakresu infrastruktury transportowej. Projekty te mają bardzo duże wartości, a ich podział w odniesieniu do regionów
jest aktualnie niemożliwy. Oddziaływanie takich projektów
ma bez wątpienia ponad regionalny charakter, ale jednocześnie zasadniczo wpływają one na rozwój poszczególnych regionów poprawiając ich dostępność komunikacyjną.

31,6

Wart. w
mln euro

Projekt

1

Rozwój Krakowskiego Parku
Technologicznego w kierunku
utworzenia klastra technologii informacyjnych

Analiza projektów dużych i kluczowych POIŚ i POIG
w układzie regionalnym

Analiza projektów dużych i kluczowych prowadzona w układzie regionalnym wskazuje na wyraźne zależności pomiędzy
liczbą i wartością wskazanych w wykazie projektów a czynnikami demograficznymi, tj. przede wszystkim koncentracją
ludności w danym regionie, czy też równie ważnym współczynnikiem aktywności zawodowej mieszkańców. Mając na

W ramach Osi priorytetowej nr II – Infrastruktura sfery
B+R – w skali kraju przewidziano realizację 6 zadań kluczowych o łącznej wartości 200 milionów euro. Aż 45% tej wartości, tj.: 90 milionów euro stanowią trzy projekty zlokalizowane w Małopolsce:
Lp

Wnioskodawca

Projekt

Suma

W ramach Osi priorytetowej nr I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii – w skali kraju przewidziano realizację 39 zadań kluczowych o łącznej wartości 476,1 milionów
euro. 6,6% tej wartości, tj.: 31,6 milionów euro stanowią trzy
projekty zlokalizowane w Małopolsce:
Lp

Wartość
w mln euro

Lp

90,0
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Tab. 4 Podział środków na projekty duże i kluczowe w Programach Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz
Innowacyjna Gospodarka – ze względu na miasto realizacji
Lp

Miejsce realizacji

I

Liczba projektów

II

Wartość projektów (mln e) Udział % w całej alokacji Pozycja w skali kraju

III

IV

V

VI

1

Woj. Mazowieckie

58

6 162,5

12,50

1

2

Woj. Śląskie

53

3 150,6

6,14

2

3

Woj. Dolnośląskie

40

2 350,7

4,77

3

4

Woj. Małopolskie

34

2 011,5

4,14

4

5

Woj. Podkarpackie

12

1 851,9

3,76

5

6

Woj. Pomorskie

49

1 707,2

3,46

6

7

Woj. Kujawsko-Pomorskie

9

1 474,1

3,25

7

8

Woj. Wielkopolskie

9

Woj. Lubelskie

10

Woj. Zachodniopomorskie

49

1 101,1

2,23

10

11

Woj. Lubuskie

12

1 034,6

2,10

11

12

Woj. Podlaskie

10

681,4

1,38

12

13

Woj. Warmińsko-Mazurskie

8

657,6

1,33

13

14

Woj. Opolskie

14

557,6

1,13

14

15

Woj. Świętokrzyskie

12

439,1

0,89

15

16

Woj. Łódzkie

19

400,4

0,81

16

57

4 224,4

8,57

24

1 322,5

2,68

8

8

1 207,1

2,45

9

17

Teren całego kraju

18

Dwa lub więcej regionów

47

18 938,5

38,41

Suma

411

49 272,8

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

uwadze poczynione spostrzeżenia, na tle całego kraju jasno
rysuje się dominacja Województwa Mazowieckiego. W odniesieniu do projektów jest ona widoczna zarówno w wymiarze ilościowym, jak i wartościowym. Ten swoisty prymat Mazowsza, ze szczególnym podkreśleniem roli Warszawy jako
stolicy regionu i kraju, ma bardzo silny charakter, co powo-

duje, że pozycja lidera w nowym okresie finansowania unijnej
polityki spójności należeć będzie to tego podmiotu. Ponadto w tak specyficznym układzie geograficznym zaplanowanych
do realizacji projektów dużych i kluczowych trudno wskazać w sposób jednoznaczny konkurencyjny dla regionu mazowieckiego ośrodek.

Rys. 1. Wartość projektów z PO IŚ oraz PO IG na mieszkańca w euro
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Rys. 2. Wysokość wsparcia
na mieszkańca w ramach
RPO oraz PO IG / PO IŚ
Źródło: opracowanie własne

Tab. 5. Podział środków na projekty duże i kluczowe w Programach Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz
Innowacyjna Gospodarka – ze względu na miasto realizacji
Lp

Miejsce realizacji (miasto)

I

Liczba projektów

II

1

Warszawa

2

Trójmiasto

III

IV

25

2 808,1

Gdańsk
Gdynia

Wartość projektów (mln e) Udział % w alokacji dla miast

18
28

9

Sopot

V

204,4

1

VI

34,42
597,0

841,2

Pozycja w skali kraju

1
7,32

10,31

2,51

39,8

4*
2

9*

0,49

21*

3

Wrocław

17

828,7

10,16

3

4

Poznań

13

670,8

8,22

4

5

Kraków

15

577,5

7,08

5

6

Katowice

15

519,4

6,37

6

7

Łódź

14

277,7

3,40

7

8

Szczecin

18

235,1

2,88

8

9

Lublin

2

180,6

2,21

9

10

Opole

1

172,4

2,11

10

11

Świnoujście

4

160,9

1,97

11

12

Kilece

2

132,6

1,63

12

13

Olsztyn

2

118,5

1,45

13

14

Kołobrzeg

8

111,4

1,37

14

15

Sosnowiec

2

103,6

1,27

15

16

Rzeszów

2

80,5

0,99

16

17

Białystok

2

75,0

0,92

17

18

Gliwice

3

74,4

0,91

18

19

Chorzów

2

65,0

0,80

19

20

Toruń

2

47,2

0,58

20

21

Elbląg

3

39,1

0,48

21

22

Bielsko-Biała

38,8

0,48

22

8 158,5

100,00

2
Suma

182

* – oznacza pozycję w rankingu przy rozbiciu Trójmiasta na poszczególne miasta (dla 24 miast)
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Indykatywnego Planu Inwestycyjnego
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Porty lotnicze ujęte w planie inwestycyjnym do PO IiŚ
Porty morskie ujęte w planie inwestycyjnym do PO IiŚ
Projekty rozbudowy metra ujęte w planie
inwestycyjnym do PO IiŚ
Sieć drogowa

Poza rozkładem wsparcia na regiony ciekawe jest odniesienie
projektów do ośrodków wzrostu rozumianych z jednej strony
jako miasta, ale także w szerszym ujęciu jako metropolie.

Tabele obrazujące podziały środków na projekty duże i kluczowe w Programach Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko
oraz Innowacyjna Gospodarka w układzie metropolitalnym

Tab. 6. Podział środków na projekty duże i kluczowe w Programach Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz
Innowacyjna Gospodarka – ze względu na metropolie
Lp

Metropolia

Liczba projektów

Wartość projektów (mln e) Udział % w alokacji dla miast Pozycja w skali kraju

1

warszawska

29

2 904,5

35,22

1

2

katowicka

32

1 165,7

14,14

2

3

wrocławska

18

862,3

10,46

3

4

gdańska

28

841,2

10,20

4

5

krakowska

19

694,4

8,42

5

6

poznańska

13

670,8

8,13

6

7

szczecińska

25

492,2

5,97

7

8

łódzka

8

222,5

2,70

8

9

lubelska

2

180,6

2,19

9

10

białostocka

3

84,8

1,03

10

11

rzeszowska

2

80,5

0,98

11

12

bydgoska

2

47,2

0,57

12

181

8 246,7

100,00

Suma
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Tab. 7. Projekty sfery naukowej w PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka
PO IiŚ

PO IG

Ogólna
liczba
projektów

Ogólna wartość
projektów
(mln e)

Lp

Ośrodek
akademicki

1

Warszawa

3

98,2

9

274,4

12

372,60

2

Wrocław

2

37,5

6

175,5

8

213,00

3

Kraków

3

28,0

7

151,6

10

179,60

4

Poznań

6

89,5

2

85,25

8

174,75

5

Łódź

7

107,5

3

41,3

10

148,80

6

Katowice

6

86,5

2

29,4

8

115,90

7

Trójmiasto

3

95,2

2

12,9

5

108,10

8

Lublin

1

40,0

1

40,00

5

38,50

1

23,9

1

23,90

1

8,00

33

834,25

69

1 423,15

Liczba
projektów

9

Szczecin

10

Rzeszów

5

11

Toruń i Bydgoszcz
Razem

Wartość projektów
(mln e)

Liczba
projektów

Wartość projektów
(mln e)

38,5

1

8,0

36

588,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Indykatywnego Planu Inwestycyjnego
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Rys. 5. Lokalizacja inwestycji drogowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6 Projekty wybrane do realizacji w okresie 2007-2013
Źródło: opracowanie własne
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oraz miejskim potwierdzają postawioną tezę o pierwszeństwie Warszawy w dostępie do środków unijnych, zaprojektowanym formalnie w postaci indykatywnych list projektów
załączonych do ww. programów operacyjnych.

rozwoju. Oczywiście, podkreślić należy, oddziaływanie Krakowa na cały obszar województwa (ośrodek wzrostu), a także
oddziaływanie o charakterze ponad regionalnym.
Szczególne znaczenie dla rozwoju regionalnego ma sfera naukowa, zarówno w POIŚ jak i w POIG, przewidziane są projekty bezpośrednio wspierające uczelnie wyższe.

Nie budząca żadnych wątpliwości pozycja Warszawy, potwierdzona poprzez wskaźnik udziału stolicy w podziale środków przewidzianych do absorpcji w latach 2007-2013 stanowi mocną podstawę do wniosku, iż w przypadku przebiegu
procesu wdrażania środków europejskich w zgodzie z przygotowanym planem, sytuacja (nieformalna hierarchia) istniejąca
w obszarze „miasta-metropolie” ulegnie jedynie petryfikacji.

Projekty dotyczące wsparcia szeroko rozumianej sfery naukowej będą realizowane w ramach Osi priorytetowej nr XIV Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego
IŚ oraz w ramach całego Programu IG.

Z analizy tabeli podziału środków wg metropolii oraz mapy inwestycji transportu publicznego można wnioskować, iż duże
znaczenie dla metropolii szczecińskiej i gdańskiej mają inwestycje w porty morskie. Zwłaszcza w pierwszej z wymienionych metropolii, udział finansowy projektów mających na celu
rozwój portów (Szczecin, Świnoujście, Police) jest bardzo
wysoki.

Analiza zamieszczonej tabeli wskazuje, iż także w tym układzie
obrazującym rozdział środków unijnych w latach 2007 -2013,
niezależnie od tego, że w kraju działają inne znaczące ośrodki akademickie, warszawskie centrum naukowe ma zostać doposażone w największym stopniu (szczególnie w ramach PO
Innowacyjna Gospodarka).
Niewątpliwe taki sposób ukształtowania wsparcia dla sfery nauki może zrodzić niebezpieczeństwo nadmiernej koncentracji infrastruktury edukacyjnej wyższego szczebla w jednym
ośrodku, a w konsekwencji prowadzić także do zdecydowanej agregacji kadry naukowej, co w kontekście obowiązku
stwarzania przez państwa członkowskie warunków do proporcjonalnego i równego dostępu do szkolnictwa wyższego,
jest zamierzeniem ryzykownym w dłuższej perspektywie rozwoju kraju.

Krakowski Obszar Metropolitalny, podobnie jak i Wrocławski oraz Poznański, charakteryzuje się zdecydowaną wiodącą
rolą głównego miasta. Projekty umiejscowione w Krakowie
oraz w otoczeniu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice stanowią ponad 83% całej alokacji. W przypadku
Poznania sytuacja jest jeszcze bardziej jednostronna, ponieważ 100% alokacji dla metropolii umiejscowiona jest w obszarze miasta Poznania.
Specyficzna jest sytuacja śląskiego obszaru metropolitalnego, gdzie nie ma tak bardzo zdecydowanej pozycji głównego
ośrodka – Katowic – jako beneficjenta zdecydowanej większości środków w ramach programów operacyjnych. Jak wynika z zestawienia wsparcia w podziale na miasta, rola Sosnowca, Gliwic i Chorzowa jest również bardzo istotna.

Dodatkowy mechanizm finansowy dla województw
o najmniejszej alokacji per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
Instrumentem skierowanym na wsparcie inwestycyjne jest
także dodatkowy mechanizm finansowy dla województw
o najmniejszej alokacji per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Narzędzie to zostało stworzone jako rodzaj rekompensaty dla województw,
które zostały pokrzywdzone przy podziale unijnych środków
na lata 2007-13. Województwa te: Małopolska, Śląsk, Wielkopolska i Łódzkie przy podziale środków na Regionalne Programy Operacyjne otrzymały najmniejsze alokacje finansowe
w przeliczeniu na mieszkańca. W związku z tym dodatkowe
środki finansowe, pochodzące z tzw. przelicznika inflacyjnego
zostały przeznaczone na dofinansowanie projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie tych 4 województw.

Powyższa analiza potwierdza koncentracje środków finansowych w Krakowie, rozumianym stricte jako miasto a nie obszar metropolitalny. Sytuacja taka, z jednej strony świadczy
o największym w regionie potencjale absorpcyjnym, z drugiej
natomiast strony pozostaje w sprzeczności z zasadami polityki strukturalnej UE w zakresie wspierania zrównoważonego

Tab. 8. Wydatki na infrastrukturę drogową w Polsce
w latach 2004-2005
Wyszczególnienie
Autostrady

2004
(mln zł)

2005
(mln zł)

Dynamika
2004/2005 (%)

1 218

2 178

179

Drogi ekspresowe

505

650

129

Obwodnice

304

866

285

Wzmocnienia i pozostałe

3 576

3 333

93

Razem

5 603

7 027

125

Kwota przyznana na ten cel to około 570 mln euro (142,5 mln
euro dla każdego z grupy 4 województw). Oczywiście popyt
na środki jest znacznie większy – województwa złożyły propozycje inwestycji na prawie 1,2 mld euro.
Województwo Małopolskie przygotowało koncepcje 12 projektów na łączną wartość dofinansowania 340,945 mln.
5 marca z listy 12 zadań wybranych zostało 7 na łączną kwotę
142,5 mln euro, w przypadku niektórych projektów zmniej-

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
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Zamieszczone na mapie projekty duże i kluczowe przewidziane do finansowania w ramach POIŚ stanowią kontynuację
działań finansowanych w ramach poprzedniego okresu programowania. Przewidziane projekty tworzą uporządkowaną sieć drogową zwłaszcza w zakresie najważniejszych arterii
autostradowych zachód-wschód oraz północ-południe. Zaznaczyć trzeba, iż mapa wskazuje także odcinki przewidziane
do realizacji dopiero w okresie 2014-2020, czyli w kolejnym
okresie programowania, co świadczy o rozmiarze potrzeb inwestycyjnych.

szono wartość przyznanych środków w stosunku do wartości wnioskowanych:
1. budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – 6,8 mln euro;
2. budowa kompleksu Paderevianum II UJ – 10 mln euro;
3. budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowościach: Dobczyce, Zembrzyce, Olkusz, Proszowice,
Wojnicz, Szczurowa, Podegrodzie – 59,82 mln euro;
4. budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie,
w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego
– 8,5 mln euro;
5. budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – 6,72 mln
euro;
6. zintegrowany projekt w obszarze specjalistycznej medycyny ratunkowej i katastrof: Centrum Urazów Ratownictwa
Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej – 25,66 mln euro;
7. Małopolska Sieć Szerokopasmowa – 25 mln euro.

Jednocześnie znaczna część projektów drogowych przewidziana do realizacji w ramach POIŚ funkcjonuje obecnie jedynie jako koncepcje projektów biorąc pod uwagę długotrwały
proces inwestycyjny (kwestie własności ziemi, uwarunkowań
środowiskowych, itp.) istnieje ryzyko, iż część projektów nie
zostanie zrealizowana.
Około 13% z tej kwoty stanowią środki UE, kolejne 20% to
inne środki zewnętrzne (EBI, Bank Światowy), pozostała kwota to środki budżetu państwa.
Pozytywną tendencja jest duża dynamika wzrostu wydatków,
która prognozuje przyspieszenie prac inwestycyjnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę znacznie większe środki dostępne w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Lista projektów finansowanych w ramach dodatkowego mechanizmu finansowego dla województw o najmniejszej alokacji per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 musi zostać zaakceptowana przez Radę
Ministrów.

Analizując analogiczne dane dla Małopolski zamieszczone na
mapie, gdzie przedstawiono dotychczas zrealizowane przy
wsparciu środków UE zadania oraz przedsięwzięcia planowane w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013, wnioski
świadczą o wizji kompleksowego rozwój sieci transportu drogowego w regionie.

Projekty drogowe
Analiza potrzeb infrastrukturalnych Polski jak i Małopolski bez
wątpienia wskazuje, iż najistotniejszym problemem jest sieć
drogowa, która wymaga największych nakładów inwestycyjnych.

System drogowy nawiązuje do istniejącej i planowanej sieci,
zwłaszcza poprzez drogi stanowiące połączenia z autostradą. Na uwagę zasługuje także znacząca liczba planowanych do
realizacji obwodnic miast, zadania te są szczególnie istotne
z punktu widzenia lokalnych społeczności, dotkniętych uciążliwością wzmożonego ruchu drogowego.

Projekty z zakresu infrastruktury drogowej są szczególną kategorią wydatków infrastrukturalnych, gdyż sieć komunikacyjna państwa / regionu warunkiem koniecznym do rozwoju
pozostałej infrastruktury a także projektów o charakterze innowacyjnym a nawet społecznym.

Tab. 9 Zestawienie projektów dla Małopolski w latach 2007-2013
Źródo finansowania

Przewidywana liczba projektów

Przewidywana wartość projektów (mln e)

MRPO – Indykatywny Plan Inwestycyjny

12

132,9

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
– projekty duże (bez projektów rezerwowych)

17

1 232,6

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
– projekty kluczowe (bez projektów rezerwowych)

7

121,8

Dodatkowy mechanizm finansowy dla województw o najmniejszej alokacji per capita w ramach NSRO 2007-2013

7

142,5

PO Innowacyjna Gospodarka – projekty duże

0

0,0

PO Innowacyjna Gospodarka – projekty kluczowe

8

186,6

48

1 816,4

Suma
Źródło: opracowanie własne
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Potrzeby inwestycyjne Małopolski w zakresie infrastruktury
drogowej, znacznie przekraczają możliwości finansowe dostępnych programów, jednakże barierą jest także stopień ich
przygotowania do realizacji. Zakładając, iż większość zaplanowanych projektów zostanie zrealizowana nastąpi znacząca poprawa systemu komunikacyjnego w regionie.

Z drugiej strony poziom płatności w ramach ZPORR, będący swego rodzaju miernikiem skuteczności wydatkowania
środków strukturalnych, który dla małopolski wynosi 55,26%
(stan na 31.12.2006 r., 1 miejsce w kraju, średnia dla kraju 41,41%), jest potwierdzeniem potencjału województwa
w zakresie generowania projektów, ale także ich realizacji
i rozliczania.

Podsumowanie
Lp

Reasumując, na terenie województwa małopolskiego może
zostać realizowane 48 projektów inwestycyjnych o łącznej
wartości 1 816,40 mln euro

NAZWA PROJEKTU
Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Budowa Centrum Informatyki wraz z modernizacją centrum
1
komputerowego CYFRONET

Uwzględniając także projekty znajdujące się na listach rezerwowych wartości te będą wynosiły odpowiednio: 57 projektów o łącznej wartości 2 316,83 mln euro
Oczywiście powyższe zestawienie obejmuje jedynie projekty,
które po spełnieniu warunków mają szansę na dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, oznacza to, iż część z nich
najprawdopodobniej postawionych warunków nie spełni i nie
zostanie zrealizowana.

2

Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu

3

Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie dla potrzeb Akademii Tarnowskiej – etap I

Budowa Centrum Dydaktyczno-Bibiotecznego Podhalańskiej
4 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu –
etap I
5

Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Nowym Sączu – etap I

6 Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie

Jednakże równolegle realizowane będą przedsięwzięcia, które
będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach konkursów organizowanych w poszczególnych programach operacyjnych.
W przypadku Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także POIG to właśnie procedura konkursowa będzie podstawową ścieżką wyboru projektów. Rozwiązanie to
ma swoje niewątpliwe zalety, ponieważ wymusza konkurencję
pomiędzy wnioskodawcami i ich projektami, dzięki czemu jedynie te najefektywniejsze i najlepiej przygotowane mają szanse na realizację.

7

Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12
w Krakowie dla potzreb Muzeum Armii Krajowej

8

Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby ośrodka dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

9 Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej
10 Rozwój krakowskiego centrum badań i technologii medycznych
11 Rekultywacja zbiorników Czchów i Rożnów
12 Zakupy taboru kolejowego
PO Infrastruktura i Środowisko

Pozycja Małopolski, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, krakowskiego ośrodka naukowego, czy samego miasta
Krakowa w powyższych analizach jest stosunkowo wysoka.
Zarówno liczba przewidywanych w regionie projektów jak
i ich wartość potwierdzają istniejący potencjał absorpcyjny.

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ścieko1
wej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

Szczególnego podkreślenie wymaga fakt, iż znaczna część projektów dotyczy innowacji, a nie jedynie podstawowej infrastruktury. Na przykład projekty kluczowe w ramach POIG
zlokalizowane na terenie Małopolski absorbują prawie 15%
sumy wartości projektów kluczowych.
Oznacza to, iż istnieje szansa, aby dzięki wkładowi środków
strukturalnych wygenerowana została znacząca wartość dodana, która będzie motorem dalszego rozwoju województwa.

2

Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze

3

Poprawa jakości i niezawodności zaopatrzenia w wodę Miasta
Krakowa (II faza)

4

System wodno-kanalizacyjny Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba

5

Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego

6

Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Związku Gmin „Perły Doliny Popradu”

7 Gospodarka ściekowa na terenie Gminy Skawina

Biorąc pod uwagę podstawowe wskaźniki społeczno - gospodarcze dla województwa małopolskiego jak: Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca, którego wartość wynosi 85,5%
średniej krajowej (11 miejsce w kraju), czy też nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca, które wynoszą 3,1 tys. zł (8 miejsce
w kraju, średnia dla kraju 3,4 tys. zł), wyraźnie rysuje się olbrzymi popyt na środki o charakterze rozwojowym, które pozwolą na zmniejszenie luki infrastrukturalnej.
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8

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki
Biała w ramach programu Czysty Dunajec [R]

9

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na obszarze związku gmin dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki [R]

10

Kompleksowy program utrzymania w czystości wód zlewni
rzeki Raby od źródeł do zapory w Dobczycach [R]

11

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
w Krakowie
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Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wisły Środ12 kowej od Koszyc do Płocka (razem z Województwem Podkarpackim)
13 Budowa Zbiornika Wodnego Młynne na Łososinie [R]
14 Budowa stopnia wodnego Niepołomice na rzece Wiśle [R]
Budowa autostrady A4, odc. Kraków-Tarnów, odc. w. Szarów
15
– w.”Krzyż”

3

Nanoanotechnologia jonowa i plazmowa materiałów formowanych na bazie węgla i krzemu (PAN)

4

Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego
dla Celów Badawczych – etap I (UJ)

5

Małopolskie Centrum Biotechnologii (Etap I: Instytut Nutrigenomiki) (Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne)

6 Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (AGH)

Port lotniczy w Krakowie – realizacja rozbudowy istniejącego
16
terminalu pasażerskiego wraz z pirsami

Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku
7 utworzenia klastra technologii informacyjnych (Krakowski Park
Technologiczny)

Port lotniczy w Krakowie – realizacja budowy nowego termi17 nala II wraz z płytą postojową dla samolotów, rękawami, podjazdami, parkingami i infrastrukturą pomocniczą [R]

8 Miasteczko multimedialne w Nowym Sączu
9

Modernizacja połączeń kolejowych Psary-Kozłów-Kraków (ra18
zem z Województwem Świętokrzyskim)

Dodatkowy mechanizm finansowy dla województw o najmniejszej alokacji per capita w ramach NSRO 2007-2013

19 Dojazdy do lotnisk: odcinek Kraków-Mydlniki-Balice
Modernizacja linii E30/CE30 Zgorzelec/Bielawa Dolna-Wro20 cław-Katowice-Kraków-Przemyśl-Medyka III etap: odcinek Zabrze-Katowice-Kraków [R]

1

Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie

2 Budowa kompleksu Paderevianum II UJ

21 Przebudowa drogi S-7 Lubień-Rabka
22 Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
23

Kompleksowa baza danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami (Ministerstwo Środowisko)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Usznicy poprzez
24 uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności
Związku międzygminnego w Brzesku
Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Wielicz25
ka [R]
26 Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój [R]
Port lotniczy w Krakowie – projekt i rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej (przedłużenie drogi startowej wraz
27
z niwelacją góry, drogami kołowania i szybkiego zejścia, płytą
postojową)

3a

Budowa obwodnicy Dobczyc w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 964

3b

Budowa obwodnicy Zembrzyc w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 956

3c

Budowa obwodnicy Olkusza w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 791

3d

Budowa obwodnicy Proszowic w ciągu drogi wojewódzkiej
775

3e

Budowa obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 975

3f

Budowa obwodnicy Szczurowej w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 768

3g

Budowa obwodnicy Podegrodzia w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 969

4

Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym
Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego

28 Centrum Geodezyjne Akademii Rolniczej w Krakowie
Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
29
AGH Kraków

Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Stery5 lizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Rozbudowa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Na30
rodowej w Krakowie

Zintegrowany projekt w obszarze specjalistycznej medycyny
ratunkowej i katastrof: Centrum Urazów Ratownictwa Me6
dycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej

PO Innowacyjna Gospodarka
Nowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne w liniach napo1 wietrznych zapobiegające kryzysom energetycznym typu „blackout” (AGH)

7 Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki
2 i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA
(AGH)
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Polityka Województwa Małopolskiego
a pozycja konkurencyjna regionu

DR HAB. INŻ. ALEKSANDER NOWORÓL *

J

aka jest pozycja konkurencyjna Krakowa na tle Europy? Jaki
jest wpływ prowadzonej polityki regionalnej Województwa Małopolskiego na konkurencyjność regionu oraz jakie
działania i inwestycje powinny być podjęte dla wzmocnienia
konkurencyjności Krakowa? Odpowiedzi na te pytania może
dostarczyć analiza najnowszego wydania Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju oraz opracowania poświęconego pozycji konkurencyjnej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) w Europie1.

westorzy w różnych branżach nieruchomości komercyjnych, inwestorzy w sferze mieszkalnictwa, podmioty sfery
publicznej alokujące środki (np. budżet państwa, środki
pomocowe);
! rynki eksportowe dla produktów i usług wytwarzanych na
terytorium (inne jednostki terytorialne na rynkach krajowych, rynki zagraniczne)3;
! przyjezdni (turyści, ukierunkowani na poznanie, przeżycie
estetyczne oraz tzw. ekspansję społeczno-przestrzenną,
uczestnicy kongresów i konferencji, biznesmeni zainteresowani nabyciem lokalnych aktywów – np. nieruchomości);
! mieszkańcy (profesjonaliści: naukowcy, wolne zawody, osoby o wysokim statusie majątkowym, inwestorzy
i przedsiębiorcy lokalni, pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, osoby uczące się, a zwłaszcza studenci
szkół wyższych).

Przedmiotem tego opracowania było badanie pozycji konkurencyjnej KOM wobec głównych grup docelowych marketingu terytorialnego. Na podstawie literatury przedmiotu oraz
badań własnych przyjęto, że pozycję konkurencyjną terytorium (obszaru metropolitalnego, województwa) determinują dwa elementy:
! potencjał i dynamika zmian elementów składowych terytorium:
# środowiska przestrzennego,
# kapitału społecznego,
# gospodarki,
# własnych systemów zarządzania;
! zdolność dotarcia do grup docelowych, które mogą być
owym potencjałem zainteresowane, napływając do terytorium lub lokując na nim swoje aktywa, a zatem przyczyniając się do rozwoju terytorialnego2.

Pozycję konkurencyjną przeanalizowano z perspektywy wymienionych grup: zewnętrznych inwestorów i dysponentów
środków, mieszkańców oraz przyjezdnych, w tym turystów.
Konkurencyjność
obszaru
metropolitalnego
badano
z uwzględnieniem kryteriów w trzech kategoriach,
uwzględniając:
! potencjał środowiska przestrzennego, na który składają
się:
# zasoby środowiska: zasoby geofizyczne, przyrodnicze,
surowce, klimat,
# struktura przestrzenna: kapitał urbanistyczny, infrastruktura społeczna i techniczna,

Wskazać można cztery typowe grupy docelowe marketingu
terytorialnego, czyli grupy podmiotów i osób, o których korzystne decyzje lokalizacyjne zabiegają władze zarządzające terytoriów. Są to:
! zewnętrzni inwestorzy i dysponenci środków (przemysły tradycyjne i technologicznie zaawansowane, usługi, in-

3 W opracowaniu zastosowano ograniczenie, polegające na wyłączeniu z analizy rynków eksportowych. Sprzedaż towarów i usług
poza macierzystym terytorium jest podstawą wymiany gospodarczej i stanowi efekt prawidłowo funkcjonującego rynku. O właściwe
funkcjonowanie mechanizmu rynkowego dbają sami działacze gospodarczy, którzy mogą – i powinni – być wspierani przez władze
lokalne. Zdolność do dotarcia do rynków eksportowych jest zatem
pochodną ogólnej atrakcyjności terenów dla inwestorów.

* Uniwersytet Jagielloński
1 A. Noworól, K. Noworól, Pozycja konkurencyjna Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego w Europie, opracowanie wykonane na
zlecenie Województwa Małopolskiego w 2006 r.
2 Definicje i sformułowania teoretyczne zaczerpnięto za: A. Noworól, Planowanie rozwoju w skali regionalnej i lokalnej (praca
w druku)
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# krajobraz;
! potencjał społeczny, który charakteryzowany jest przez:
# parametry demograficzne populacji,
# zdrowie populacji,
# poczucie bezpieczeństwa,
# kapitał społeczny: wykształcenie, kompetencje, wzorce
zachowań, podatność na zmiany, zdolności do samoorganizacji;
! potencjał gospodarczy, obejmujący:
# siłę i strukturę branżową gospodarki,
# innowacyjność gospodarki,
# potencjał i strukturę przedsiębiorstw,
# potencjał rynku pracy.

!

!

!

Analizę oparto na danych porównywalnych w skali Unii Europejskiej. Za główne źródło informacji przyjęto w związku z powyższym: badanie Urban Audit (obejmujące dwieście
pięćdziesiąt osiem miast i obszarów metropolitalnych), dane
Eurostat czyli urzędu statystycznego Unii Europejskiej, a także opracowania Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania
Przestrzennego – ESPON oraz Europejskiej Sieci Regionów
i Obszarów Metropolitalnych – METREX.

!

Dokonując próby pozycjonowania KOM na tle innych ośrodków polskich i europejskich, przyjęto następujące założenia:
! ograniczono ilość porównywanych ośrodków do 3 polskich i 10 zagranicznych;
! wyboru dokonano według zmodyfikowanego kryterium
wielkości, uwzględniając w miarę możliwości miasta o ok.
500-1000 tys. mieszkańców lub miasta posiadające odpowiadającą Krakowowi rangę w państwie (w przypadku miast zagranicznych) – spowodowało to konieczność
uwzględnienia także ośrodków mniejszych, lecz posiadają-

cych charakterystyczne – niżej wymienione – cechy wyróżniające;
założono, że w pierwszej kolejności analizie poddane zostaną, porównywalne z Krakowem, miasta Europy Środkowo-Wschodniej (zwykle posiadające doświadczenia
transformacji z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do rynkowej), a w uzupełnieniu – miasta „starej Unii Europejskiej”, charakteryzujące się podobieństwem do Krakowa
pod względem określonych cech wyróżniających;
pominięto miasta będące stolicami państw; z dwoma wyjątkami – Wilna i Bratysławy – miast stołecznych, lecz
posiadających skalę i relatywnie bliskie Krakowowi położenie geograficzne, a także historyczne związki (zwłaszcza
– Wilno);
wyłączono z analizy miasta tworzące swój potencjał głównie poprzez efekt aglomeracyjny (w których potencjał tworzony jest przez grupę jednostek osadniczych); wykluczyło
to z analizy polskich obszarów metropolitalnych aglomeracje Trójmiasta oraz Górnego Śląska;
jako cechy wyróżniające miast i obszarów metropolitalnych, z którymi konkuruje Kraków (i KOM) na arenie europejskiej, przyjęto te, które pełnią (lub mogą pełnić) podobne funkcje metropolitalne, a to:
# położenie śródlądowe i związana z nim specyficzna funkcja komunikacyjna,
# pełnienie funkcji polityczno-administracyjnej o znaczeniu
regionalnym,
# zakorzenienie w historii Europy (funkcja duchowa),
# obecność zabytków oraz historycznych założeń przestrzennych i związanego z nimi kapitału urbanistycznego,
co wiąże się funkcjami: kulturową i turystyczną,
# pełnienie funkcji regionalnego centrum gospodarczego
(funkcja gospodarczo-finansowa),

Tab. 1. Pozycja konkurencyjna KOM dla inwestorów na tle obszarów odniesienia

Miasto

Średnia zagregowana
lokata

Pozycja w rankingu
Konkurencyjność
UE-25

Norymberga

2,67

1

Lyon

4,33

2

Drezno

5,00

3

Lipsk

5,33

4

Konkurencyjność
UE-10

Konkurencyjność
PL

1

1

Wrocław

5,33

4

Sewilla

7,00

6

Poznań

7,00

6

2

2

Kraków

8,00

8

3

3

Brno

8,33

9

3

Bolonia

8,67

10

Wilno

9,67

11

5

Łódź

10,33

12

7

Florencja

11,33

13

Bratysława

12,00

14

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 1. Pozycje konkurencyjne obszarów z perspektywy inwestora
Źródło: opracowanie własne

# obecność środowisk naukowych w powiązaniu ze szkolnictwem wyższym, co wiąże się z funkcją edukacyjno-naukową,
# aktywność w sferze kultury i wymiany informacji.

! KOM zajmuje, łącznie z Brnem, trzecią pozycję w odniesieniu do konkurencyjności UE-10, także po Wrocławiu
i Poznaniu,
! KOM zajmuje dopiero ósmą pozycję w odniesieniu do
konkurencyjności UE-25, przy czym najwyższą lokatę ma
Norymberga.

W efekcie, jako obszary odniesienia dla KOM w Polsce przyjęte zostały obszary obejmujące trzy duże ośrodki tj. Łódź,
Poznań i Wrocław. W skali europejskiej uwzględniono dziesięć obszarów zagranicznych:. Bratysławę, Brno, Wilno, Drezno, Lipsk, Norymbergę, Lyon, Bolonię, Florencję i Sewillę.
Uwzględniając przyjęte kryteria konkurencyjności oraz założony zbiór obszarów odniesienia określono pozycję KOM
poprzez uśrednienie jego pozycji w trzech przekrojach,
analizując:
! odniesienie do ośrodków polskich – zwane dalej konkurencyjnością PL,
! odniesienie do ośrodków z krajów, które przystąpiły do
Unii Europejskiej w 2004 r. – zwane dalej konkurencyjnością UE-104,
! odniesienie do wszystkich analizowanych obszarów metropolitalnych, zwane dalej konkurencyjnością UE-255.

Wyniki analizy konkurencyjności obszarów dla inwestorów
przedstawia wykres zamieszczony powyżej.
Z perspektywy przyjezdnych (turystów) pozycja KOM okazała się znacznie korzystniejsza. Na tle obszarów odniesienia
ustalono, że:
! KOM zajmuje najwyższą pozycję w odniesieniu do konkurencyjności PL,
! KOM zajmuje najwyższą pozycję w odniesieniu do konkurencyjności UE-10,
! KOM zajmuje dopiero szóstą pozycję w odniesieniu do
konkurencyjności UE-25, przy czym najwyższą lokatę ma
Lyon.
KOM jest zatem obszarem o znaczącym potencjale dla przyjezdnych. Zajmuje najwyższą pozycję zarówno w skali kraju, jak i w doniesieniu do obszarów odniesienia położonych
w strefie UE-10. Wynika to przede wszystkim z unikalnego bogactwa kulturowego. Należy podkreślić, że w obrębie
wszystkich analizowanych kryteriów, poza dostępnością komunikacyjną na tle konkurentów z UE-25, KOM sytuował się
na wysokich pozycjach rankingowych.

Pozycję konkurencyjną KOM z perspektywy inwestorów
określono, uwzględniając cechy środowiska przestrzennego,
społecznego i gospodarczego. Definiując pozycję KOM na tle
obszarów odniesienia ustalono, że:
! KOM zajmuje dopiero trzecią pozycję w odniesieniu do
konkurencyjności PL, po Wrocławiu i Poznaniu, wyprzedzając jedynie Łódź,

4 W analizie odnosi się to do obszarów metropolitalnych położonych na terenie Polski, Słowacji, Czech i Litwy.
5 Badanie przeprowadzono przed przystąpieniem Bułgarii i Rumunii
do Unii Europejskiej.
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Tab. 2. Pozycja konkurencyjna KOM dla turystów (przyjezdnych) na tle obszarów odniesienia

Miasto
Lyon

Średnia zagregowana
Lokata

Pozycja w rankingu
Konkurencyjność
ogólna

4,00

Konkurencyjność
szczególna

Konkurencyjność
krajowa

1

1

Drezno

4,53

2

Norymberga

5,33

3

Lipsk

5,36

4

Florencja

5,71

5

Kraków

5,79

6

1

Brno

6,23

7

2

Bolonia

6,71

8

Wilno

6,98

9

3

Wrocław

7,38

10

4

Bratysława

7,47

11

5

2

Sewilla

7,90

12

Łódź

8,58

13

6

3

Poznań

8,73

14

7

4

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Pozycje konkurencyjne obszarów z perspektywy przyjezdnego
Źródło: opracowanie własne

! KOM zajmuje dopiero dziesiątą pozycję w odniesieniu do
konkurencyjności ogólnej (UE-25), przy czym najwyższą
lokatę ma Bolonia.

Kolejny element analizy stanowiło badanie pozycji KOM
z perspektywy atrakcyjności dla mieszkańców, w wyniku którego tle obszarów odniesienia ustalono, że:
! KOM zajmuje drugą pozycję w odniesieniu do konkurencyjności PL, przy czym na pierwszym miejscu znalazł się
Poznań,
! KOM zajmuje czwartą pozycję w odniesieniu do konkurencyjności UE-10, przy czym najwyższą pozycję zajęła
Bratysława,

W związku z istotną rolą lokalnych przedsiębiorców (inwestorów i mieszkańców jednocześnie) dla rozwoju obszarów,
postanowiono przedstawić łączną pozycję KOM, agregując
wskaźniki konkurencyjności z perspektywy mieszkańców ze
wskaźnikami z perspektywy inwestorów.
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Tab. 3. Pozycja konkurencyjna KOM z perspektywy mieszkańców na tle obszarów odniesienia
Pozycja w rankingu

Miasto

Średnia zagregowana
lokata

Bolonia

3,94

1

Florencja

4,42

2

Norymberga

4,75

3

Lyon

5,52

4

Bratysława

5,75

5

Drezno

5,76

6

Brno

6,41

7

Lipsk

6,45

8

Poznań

7,05

9

3

1

Kraków

7,31

10

4

2

Wilno

7,42

11

5

Sewilla

7,69

12

Wrocław

7,78

13

6

3

Łódź

7,98

14

7

4

Konkurencyjność
UE-25

Konkurencyjność
UE-10

Konkurencyjność
PL

1

2

Źródło: opracowanie własne

! KOM zajmuje dopiero dziewiątą pozycję w odniesieniu do
konkurencyjności UE-25 przy czym najwyższą pozycję zajmuje Norymberga.

W wyniku tej łącznej analizy, ustalono, że:
! KOM zajmuje drugą pozycję w odniesieniu do konkurencyjności PL, przy czym na pierwszym miejscu znalazł się
Poznań;
! KOM zajmuje trzecią pozycję w odniesieniu do konkurencyjności UE-10, przy czym najwyższą pozycję, zajmuje
Brno, następnie Poznań;

Tab. 4. Łączna pozycja konkurencyjna KOM dla wskaźników dotyczących inwestorów i mieszkańców

Miasto

Średnia zagregowana Średnia zagregowana
lokata
lokata
inwestorzy
mieszkańcy

Średnia
zagregowana
Lokata

Pozycja
Pozycja
Pozycja
konkurencyjna konkurencyjna konkurencyjna
UE-25
UE-10
PL

Norymberga

5,01

4,75

4,88

1

Bolonia

6,07

3,94

5,00

2

Lyon

4,78

5,52

5,15

3

Florencja

6,57

4,42

5,49

4

Drezno

5,51

5,76

5,64

5

Lipsk

5,44

6,45

5,95

6

Brno

5,99

6,41

6,20

7

1

Poznań

5,90

7,05

6,47

8

2

1

Kraków

5,82

7,31

6,57

9

3

2

Wrocław

5,46

7,78

6,62

10

4

3

Bratysława

7,67

5,75

6,71

11

5

Wilno

6,21

7,42

6,81

12

6

Łódź

6,22

7,98

7,10

13

7

Sewilla

6,83

7,69

7,26

14

Źródło: opracowanie własne
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! KOM zajmuje pierwszą pozycję w odniesieniu do konkurencyjności PL,
! KOM zajmuje drugą pozycję w odniesieniu do konkurencyjności UE-10 oraz UE-25, przy czym najwyższą pozycję
zajęła Bratysława.

Posumowując ten element analizy należy stwierdzić, że konkurencyjność zamieszkania w Krakowie okazała się nie być
wysoka. Pozycja 9 — 10 na tle 14 obszarów UE-25 nie daje
powodów do dumy. Środkowe pozycje w stosunku do konkurentów z UE-10 i Polski także nie potwierdzają wysokiej
atrakcyjności KOM dla rezydentów i przedsiębiorców lokalnych, co potwierdza poniższy wykres.

W związku z tym elementem analizy zaobserwowano przy
tym, że na wysoką pozycję Krakowa wpływa jeden kluczowy
wskaźnik, którym jest szansa na zwiększenie konkurencyjności poprzez położenie w głównej regionalnej sieci aktywności

Interesujących wyników dostarczyło również łączne badanie
sytuacji Krakowa z perspektywy inwestorów z uwzględnieniem atutów zewnętrznych, które wskazało, że:

Rys. 3. Pozycje konkurencyjne obszarów z perspektywy mieszkańca
Źródło: opracowanie własne

Tab. 5. Pozycja konkurencyjna KOM wynikająca z uwarunkowań zewnętrznych

Miasto

Średnia zagregowana
Lokata

Pozycja w rankingu
Konkurencyjność
UE-25

Konkurencyjność
UE-10

Konkurencyjność
PL

Bratysława

3,67

1

1

Kraków

4,56

2

2

1

Sewilla

4,67

3

Łódź

4,78

4

3

2

Bolonia

4,89

5

Wilno

5,33

6

4

Wrocław

5,33

6

4

3

Drezno

5,78

8
6

4

Poznań

5,78

8

Lyon

6,00

10

Lipsk

6,78

11

Norymberga

6,78

11

Florencja

7,22

13

Brno

7,22

13

Źródło: opracowanie własne
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! KOM zajmuje również czwartą pozycję w odniesieniu do
konkurencyjności UE-25, przy czym także w tym przypadku najwyższą lokatę ma Bratysława.

RINA6 nr 7, obejmującej poza KOM także aglomerację górnośląską. Pominięcie tego elementu znacznie zmieniło pozycję
KOM. Przy pominięciu wyników projektu PolyMETREXplus
(a zatem roli RINA):
! KOM zajmuje trzecią pozycję w odniesieniu do konkurencyjności PL, przy czym na pierwszym miejscu znalazła się
Łódź, a następnie Wrocław,
! KOM zajmuje czwartą pozycję w odniesieniu do konkurencyjności UE-10, przy czym najwyższą pozycję zajęła Bratysława,

Poniżej dokonano zbiorczego ustalenia pozycji obszarów pod
kątem atrakcyjności dla inwestorów (opisane uprzednio czynniki wewnętrzne) i konkurencyjności zewnętrznej (wskaźniki
zewnętrzne dla krajów i NUTS 2 (regionów). Pozycję KOM
wynikającą z zestawienia zagregowanych lokat przedstawia tabela oraz wykres.

6 RINA (Representative Inter regional Network Activities) – główne
międzyregionalne sieci aktywności, wg projektu PolyMETREXplus.

Tab. 6. Łączna pozycja konkurencyjna dla wskaźników istotnych z punktu widzenia inwestorów i uwarunkowań
zewnętrznych

Miasto

Średnia zagregowana Średnia zagregowana
Lokata
Lokata
inwestorzy
wskaźniki zewnętrzne

Średnia
zagregowana
Lokata

Pozycja
Pozycja
Pozycja
konkurencyjna konkurencyjna konkurencyjna
UE-25
UE-10
PL

Kraków

5,82

4,56

5,19

1

Lyon

4,78

6,00

5,39

2

Wrocław

5,46

5,33

5,40

3

Bolonia

6,07

4,89

5,48

4

Łódź

6,22

4,78

5,50

5

Drezno

5,51

5,78

5,64

6

Bratysława

7,67

3,67

5,67

7

1

1

2

2

3

3

4

Sewilla

6,83

4,67

5,75

8

Wilno

6,21

5,33

5,77

9

5

Poznań

5,90

5,78

5,84

10

6

Norymberga

5,01

6,78

5,89

11

Lipsk

5,44

6,78

6,11

12

Brno

5,99

7,22

6,61

13

Florencja

6,57

7,22

6,90

14

7

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Pozycje konkurencyjne obszarów z perspektywy wskaźników zewnętrznych i inwestorów
Źródło: opracowanie własne
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W wyniku łącznej analizy pozycji z perspektywy inwestorów (wskaźniki wewnętrzne) i zewnętrznych wskaźników konkurencyjności, ustalono, że KOM zajmuje
pierwszą pozycję w odniesieniu do wszystkich obszarów odniesienia.

zmierzać powinna polityka rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Po pierwsze, w związku z tym,
że Kraków na tle pozostałych, analizowanych miast posiada najgorsze parametry pod względem struktury gospodarczej i wyników gospodarczych przedsiębiorstw,
działania na rzecz poprawy tej struktury wydają się
sprawą zasadniczą. Należy zwiększyć dostęp do nieruchomości dla inwestorów ze sfery hitech i usług, prowadzić politykę wsparcia dla transferu wiedzy i technologii na obszar
KOM, zwiększyć międzynarodową dostępność, wspierać istniejące i promować nowe sektorowe sieci współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (tzw. klastry) oraz zwiększać potencjał ludzki.

Należy przy tym podkreślić, że ta wysoka pozycja jest efektem
szansy, jaką stwarza dla Krakowa i KOM bipolarny układ aglomeracyjny tworzony przez tzw. krakowsko-katowicki obszar
metropolitalny. Pominięcie tego elementu obniża istotnie pozycję KOM, bowiem:
! KOM zajmuje trzecią pozycję w odniesieniu do konkurencyjności PL, przy czym na pierwszym miejscu znalazł się
Wrocław, następnie Łódź;
! KOM zajmuje trzecią pozycję w odniesieniu do konkurencyjności UE-10, przy czym najwyższą pozycję, tak jak powyżej, zajmuje Wrocław, następnie Łódź;
! KOM zajmuje czwartą pozycję w odniesieniu do konkurencyjności UE-25, przy czym najwyższą pozycję, tak jak powyżej, zajmuje Wrocław, następnie Łódź i Lyon.

Drugi kierunek polityki rozwoju dotyczyć powinien
atrakcyjności rezydencjonalnej krakowskiego obszaru
metropolitalnego i tego, czy w ogóle obszar metropolitalny, a szerzej Małopolska, powinna stać się miejscem
rezydencjonalnym w skali Polski, a nawet Europy.
Odpowiedź na to pytanie wydaje się być zdecydowanie pozytywna. Chodzi przy tym o stworzenie bardzo atrakcyjnych enklaw, dla osób które po osiągnięciu wieku emerytalnego, chciałyby w nich osiąść. Tym bardziej, że takie miejsca
już w Europie istnieją, należą do nich przykładowo Riwiera
Włoska i Francuska. Fakt, że społeczeństwo Europy starzeje się w szybkim tempie, powoduje przy tym potrzebę wykreowania zupełnie nowego typu usług skierowanych do osób
starszych. A to generuje dodatkowe wymagania pod kątem
infrastruktury technicznej i społecznej. Inwestycje w tę infra-

Zestawienie zagregowanych pozycji konkurencyjnych KOM
na tle uwarunkowań wewnętrznych, przy uwzględnieniu grup
docelowych marketingu terytorialnego, oraz na tle uwarunkowań zewnętrznych konkurencyjności terytorialnej przedstawiono w formie tabeli zamieszczonej na kolejnej stronie
kwartalnika.
Podsumowując wyniki przeprowadzonej analizy rekomendować należy cztery podstawowe kierunki, w których

Tab. 7. Zestawienie pozycji konkurencyjnych KOM
Grupy
obszarów
odniesienia

Pozycje
konkurencyjne
na tle
uwarunkowań
zewnętrznych

Pozycja konkurencyjne na tle uwarunkowań wewnętrznych
wobec inwestorów
grupy
obszarów

środowisko
przestrzenne

środowisko
społeczne

środowisko
gospodarcze

obszary PL

2

3

3

obszary UE-10

2

3

6

obszary UE-25

6

5

13

wobec
mieszkańców

wobec
przyjezdnych

obszary PL

1 (3)*

3

2

1

obszary UE-10

2 (4)*

3

4

1

obszary UE-25

2 (4)*

8

10

6

wobec przedsiębiorców własnych
obszary PL

2

obszary UE-10

3

obszary UE-25

9
wobec inwestorów z uwzględnieniem atutów zewnętrznych

obszary PL

1 (3)*

obszary UE-10

1 (3)*

obszary UE-25

1 (4)*

* w nawiasach pozycje bez efektu aglomeracyjnego związanego z układem bipolarnym makroregionu katowicko-krakowskiego
Źródło: opracowanie własne
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strukturę staną się przy tym w przyszłości źródłem stałych dochodów dla regionu. Zaletą ukierunkowania polityki rozwoju
KOM na rozwój funkcji rezydencjonalnych jest spodziewany
napływ zewnętrznych środków, wydawanych lokalnie. Krakowski Obszar Metropolitalny ze swoim bogactwem naturalnym – krajobrazowym i przyrodniczym, powinien zatem
podnosić swoją atrakcyjność pod tym kątem.

strzenną Małopolski i Górnego Śląska w celu animowania odpowiednich struktur funkcjonalno-przestrzennych: kanałów
komunikacyjnych, struktur usługowych, sieci terenów zielonych7, etc.
Do omówionych wyżej kierunków polityki rozwoju należy dodać jeszcze jeden, natury niejako organizacyjnej – stworzenie formuły instytucjonalnej zarządzania
KOM i powołanie podmiotu koordynującego zarządzanie obszarem.

Trzeci kierunek, w jakim powinna zmierzać polityka
rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego dotyczy nasilenia działań związanych z budowaniem szeroko rozumianych powiązań KOM z innymi obszarami
metropolitalnymi, a szczególnie ze Śląskim Obszarem
Metropolitalnym. Chodzi o kwestię budowania relacji o charakterze sieciowym. Obecnie tego typu dążenia są niesłusznie krytykowane. Najczęściej podnosi się argument zbyt dużych różnic kulturowych obszarów. Tymczasem,
w perspektywie Unii Europejskiej Kraków i Śląsk razem stanowią pewną nową jakość, którą trzeba jednak odpowiednio
wykreować. Z punktu widzenia środowisk urbanistycznych
wydaje się, że jest to jedyne sensowne rozwiązanie. Wymaga natomiast wielkiej pracy politycznej, której politycy się zdają się obawiać.

Na tle scharakteryzowanych kierunków rozwoju polityki regionalnej Województwa Małopolskiego można podjąć próbę wskazania działań i inwestycji, które powinny być podjęte
dla wzmocnienia konkurencyjności KOM. Bardzo ważną kwestią jest rozbudowa portu lotniczego, który zgodnie ze standardami unijnymi, powinien zostać przystosowany do obsługi
ok. pięciu milionów pasażerów rocznie. Za przykład mogą posłużyć lotniska w Sewilli lub Bolonii. W chwili obecnej lotnisko w podkrakowskich Balicach powinno obsługiwać 0,5 mln.
osób, natomiast w rzeczywistości ruch pasażerski jest nawet
trzy razy większy.
W przypadku infrastruktury drogowej potrzebne jest lepsze
rozwiązanie obsługi na trasie północ-południe oraz w kierun-

Dynamika rozwoju obszarów metropolitalnych wiąże się ściśle z problemem suburbanizacji. Zjawisko rozrastania się
miast nie jest korzystne, ponieważ ogranicza powierzchnię
biologicznie czynną oraz zwiększa koszty związane z utrzymaniem infrastruktury miast rdzeniowych. Proces ten postępuje
na całym świecie (także w KOM) i należy zastanowić się, jak
tym problem skutecznie zarządzać, bo wyeliminować go nie
można. Powstaje tedy potrzeba spojrzenia na strukturę prze-

7 Szeroko na ten temat pisał Z. Zuziak w: Z. Zuziak, Sterowanie procesami suburbanizacji w obszarze wzajemnych oddziaływań Katowic
i Krakowa. Spojrzenie z Krakowa, w: Węcłąwowicz-Bilska E., Marx-Kozakiewicz M. (red.), Rola planowania przestrzennego w świetle
polityki spójności Unii Europejskiej, Czasopismo Techniczne – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
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W latach 2004-2006 za niepokojący uznać należy brak projektów publicznych związanych ze sportem, rekreacją i turystyką. Przy ciągle zwiększającej się liczbie turystów, należy zapoczątkować proces sterowania wielkimi strumieniami ludzi.
Rozwój turystyki jest dla Krakowa bardzo korzystny, ale to
pociąga za sobą konieczność budowy odpowiedniego zaplecza. Od kilkunastu lat planuje się w Krakowie budowę nowych
miejsc parkingowych, niestety pomysły polegające na rozwiązaniu tego problemu w sposób komercyjny nie były dotąd
skuteczne. Być może należałoby rozważyć możliwość budowy parkingów ze środków publicznych. Nie bez znaczenia jest
tu także odpowiednia lokalizacja tego typu inwestycji.
Zdecydowanie brakuje projektów, które łączyłyby krakowski i śląski obszar metropolitalny. Wciąż za mało się dzieje
w sprawie promowania sektorowych sieci współpracy gospodarczej przedsiębiorstw.
Budowa wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim-Kraków w ramach
ZPORR

Reasumując wyniki analizy i powyższe rozważania, w najbliższej przyszłości należy zintensyfikować wszelkie działania nastawione na podnoszenie konkurencyjności KOM
i naszego regionu. Pod tym względem, na tle Wielkopolski i Dolnego Śląska, wypadamy gorzej, i tylko w zakresie turystyki możemy pochwalić się lepszymi wynikami. Podnosząc konkurencyjność regionu należy skupić się
na określonych obszarach działania. Najważniejszy jest postęp
w sektorze badawczo-rozwojowym, natomiast w odniesieniu
do terytorium Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego –
podnoszenie atrakcyjności rezydencjonalnej oraz kształtowanie odpowiednich relacji sieciowych z aglomeracją śląską.

ku Tarnowa. Perspektywa kontynuacji autostrady A4 do Rzeszowa do 2013 r. jest w tym aspekcie bardzo korzystna.
Obok inwestycji komunikacyjnych do najistotniejszych wsparciem należy objąć przedsięwzięcia inwestycyjne szkół wyższych. W ramach ZPORR w latach 2004-2006 rozpoczęto
realizację sześciu projektów dotyczących wyższych uczelni,
w tym jednego w Nowym Sączu i pięciu w Krakowie. Tego
typu projektów powinno być w kolejnym okresie programowania więcej.
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Do kolejnych kierunków inwestowania należą przedsięwzięcia
związane z podnoszeniem atrakcyjności regionu dla przyjezdnych. W ramach ZPORR wsparto realizację ośmiu projektów
dotyczących kultury, z czego siedmiu o znaczeniu regionalnym. Wydaje się, że projektem o największym znaczeniu jest
budowa Opery Krakowskiej. Wciąż jednak szereg spraw wymaga rozwiązania. Przykładem takich inwestycji jest budowa
Centrum Kongresowego, o którym mówi się od piętnastu lat.
Jeżeli do Krakowa przybywa obecnie siedem milionów turystów rocznie, w tym wielu stanowią goście w ramach tzw. incentive travel, to brak Centrum Kongresowego z salą na trzy,
czy nawet pięć tysięcy osób jest poważnym zaniedbaniem.
W przypadku projektów, które zwiększają potencjał rezydencjonalny wyróżnić należy osiem projektów współfinansowanych przez ZPORR, dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich oraz sto pięćdziesiąt projektów podnoszących standard
usług publicznych. Do projektów naprawdę istotnych, które
zmieniają jakościowo aglomerację krakowską, zaliczyć należy
budowę oczyszczalni ścieków w Płaszowie.

- 62 -

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE
NR 1 (12) 2007

Projekt Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
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JAKUB SZYMAŃSKI *

rojekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO), przyjęty uchwałą Zarządu Województwa z dnia 20 lutego 2007 r. jest siódmą wersją programu stanowiącą wynik prac toczących się od
końca 2004 roku i uwzględniającą efekty przeprowadzanych
konsultacji społecznych oraz uzgodnień eksperckich. Obecny projekt został w lutym br. zaakceptowany przez Komitet
Rady Ministrów, a następnie przez Radę Ministrów, a 1 marca przekazany Komisji Europejskiej. Po formalnej akceptacji
dokumentu przez Komisję Europejską, 6 marca rozpoczął się
proces negocjacji, który zgodnie z założeniami powinien zakończyć się w lipcu1. Dopiero wówczas Zarząd Województwa
Małopolskiego przyjmie ostateczną wersję MRPO. Dopełnieniem całego procesu będzie podpisanie kontraktu wojewódzkiego (umowy pomiędzy rządem a samorządem województwa), po którym uruchomione zostaną pierwsze konkursy.
Termin ich rozpoczęcia planowany jest najwcześniej w październiku 2007 roku.

spolitej Polskiej wyrażonymi odpowiednio w Strategicznych
Wytycznych Wspólnoty (SWW) oraz w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013.
Uwarunkowania wspólnotowe i ogólnokrajowe sprawiają, że
MRPO odnosi się do tej części Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, która jest zgodna z wyżej wymienionymi
dokumentami, a planowane w nim interwencje możliwe do
sfinansowania przez środki krajowe i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

P

Struktura logiczna MRPO została opracowana konsekwentnie w stosunku do struktury Strategii Rozwoju Województwa, dlatego warto w tym miejscu przypomnieć jej najważniejsze założenia.
Zgodnie z wizją rozwoju województwa, Małopolska ma
być regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki; silnym aktywnością
swoich mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa
przeszłości i zachowującym tożsamość w zintegrowanej Europie.

MRPO jako narzędzie realizacji celów
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest głównym instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013 (SRWM).
Jako dokument o charakterze regionalnym (projektowanym
na poziomie NUTS II), w naturalny sposób przyjmuje SRWM
za jedno ze wskazań i uwarunkowań kształtujących jego cele
i jednocześnie jest bardzo silnie powiązany z celami polityki spójności Unii Europejskiej oraz polityki Rządu Rzeczypo-

Nadrzędną ideą postępowania w perspektywie 2007-2013
jest stworzenie warunków dla wielowymiarowego indywidualnego rozwoju w zgodzie z dobrem publicznym, a najważniejszą kategorią strategii staje się człowiek w regionalnej przestrzeni i wspólnocie.
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego opiera się na
kilku założeniach kształtujących jej ramy programowe, a jednocześnie organizujących jej realizację. Przyjęta strategia powinna:
! skutecznie doprowadzić do pozytywnych zmian – co
w konsekwencji wymaga koncentrowania zasobów na
ograniczonej liczbie wybranych priorytetów, zarówno
programowych, gospodarczych, społecznych, jak i obszarowych;

* Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament
Polityki Regionalnej
1 Proces negocjacji zakończy się w planowanym terminie tylko wówczas, gdy Komisja Europejska nie wniesie uwag i zastrzeżeń. Warto
dodać, iż do chwili obecnej taka sytuacja nie miała miejsca.
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! skupić się na wywołaniu pozytywnych efektów przede
wszystkim dla rozwoju regionalnego, a jednocześnie być
narzędziem zarządzania polityką rozwoju na poziomie województwa, co w konsekwencji wymaga z jednej strony
koncentrowania się na tworzeniu wartości dodanej na poziomie regionalnym, a nie traktowania strategii województwa jako źródła finansowania lokalnych strategii rozwoju,
z drugiej strony zmusza samorząd województwa do większej aktywności własnej w inicjowaniu przedsięwzięć prorozwojowych;
! być strategią całościową, odnoszącą się do działania na
rzecz pożądanego kierunku rozwoju regionu jako całości,
bez ograniczania zakresu rozstrzygnięć wyłącznie do obecnych kompetencji władz województwa, zakres tych kompetencji może się wszakże kształtować jeszcze przez wiele
lat, a wyzwania, przed którymi stoi region są od nich niezależne – kompetencje podlegają zmianom, ale wyzwania
istnieją trwale;
! być skutecznym narzędziem koordynacji wysiłków prorozwojowych różnych partnerów – winna mobilizować i organizować współpracę różnych podmiotów, być instrumentem partnerskiej polityki rozwoju, na którą składają się
zarówno budowanie więzi, jak i harmonizowanie celów.

CEL GŁÓWNY:

Założenia programowe Strategii Rozwoju Województwa
oraz MRPO posiadają ponadto wspólne oparcie wizji działania na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Przez zrównoważony rozwój w kontekście MRPO rozumie się taki rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb zarówno
współczesnego jak i przyszłego pokolenia. Należy również
zwrócić uwagę, że MRPO przestrzega zasady równości szans
obszarów wiejskich w dostępie do zaplanowanego wsparcia.
Struktura części programowej MRPO składa się z następujących elementów:
! celu głównego
! celów szczegółowych
! celów operacyjnych, z których każdy odpowiada jednej osi
priorytetowej, czyli obszarowi, na którym koncentrowane
będzie wsparcie finansowe.

Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

CELE SZCZEGÓŁOWE
Spójność wewnętrzna regionu osiągana
w oparciu o zasadę
zrównoważonego rozwoju

Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego
podmiotów z terenu Małopolski

1. Poprawa dostępu do edukacji
i rozwój społeczeństwa informacyjnego

6. Zmniejszenie infrastrukturalnych
barier w dostępie do usług społecznych

8. Stworenie szerokiej i stabilnej
platformy współpracy międzyregionalnej

2. Wzmacnianie konkurencyjności
przedsiębiorstw

7. Likwidowanie zaniedbań
w ochronie środowiska i racjonalne
gospodarowanie zasobami

9. Zapewnienie efektywnej realizacji
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007-2013

Podnoszenie konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki Małopolski

CELE OPERACYJNE

3. Podniesienie konkurencyjności
turystycznej regionu

4. Rozwój infrastruktury sprzyjającej
wzrostowi społeczno-gospodarczemu

5. Wzmocnienie pozycji Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego jako znaczącego
ośrodka metropolitalnego w Europie

Rys. 1. Schemat celów MRPO na lata 2007-2013
Źródło: opracowanie własne
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Osie priorytetowe MRPO wyraźnie dzielą się na trzy grupy:

sowych oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu
oraz ułatwienie przenoszenia innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań ze sfery nauki do sektora przedsiębiorstw, a tym samym zacieśnianie współpracy sektorów
MSP oraz badawczo-rozwojowego;
# w obszarze 3. osi priorytetowej – Turystyka i przemysł kulturowy – wsparcie rozwoju turystyki jako
gałęzi gospodarki Małopolski o dużym, nie w pełni dotychczas wykorzystywanym potencjale. Działania będą ukierunkowanie na otwieranie nowych możliwości rozwoju
firmom z branży turystycznej. Wsparte zostaną również
inwestycje przedsiębiorstw związane z turystyką. Interwencje będą realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W kontekście wzmacniania potencjału
turystycznego regionu realizowane będą również przedsięwzięcia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Małopolski oraz wzmocnienia
instytucji odpowiedzialnych za jego zachowanie
i udostępnianie. Motywacją wsparcia tego obszaru,
poza korzyścią polegającą na ochronie dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem, jest zwiększanie gospodarczego znaczenia sektora kultury; analogiczne interwencje będą realizowane w odniesieniu do dziedzictwa
przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, które lepiej chronione można będzie
udostępnić szerszej grupie turystów;
# zmniejszenie barier przestrzennych dla rozwoju gospodarczego wynikających ze słabej zewnętrznej dostępności regionu oraz niedostatecznej oferty terenów
inwestycyjnych – w ramach 4. osi priorytetowej Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Poprzez
rozwijanie i poprawę jakości infrastruktury drogowej oraz przygotowywanie terenów pod inwestycje osiągnięty zostanie efekt w postaci większej opłacalności lokowania inwestycji w Małopolsce. Nowoczesna
infrastruktura nie jest sama w sobie gwarantem rozwoju,

1. Na pierwszą składają się osie priorytetowe od 1 do 5.
Elementem wspólnym tych osi jest zdecydowana orientacja na budowanie i wzmacnianie tych potencjałów
Małopolski, które decydują o konkurencyjności gospodarczej regionu. Przyczyniać się to będzie nie tylko do
lepszej pozycji konkurencyjnej Małopolski, ale również do
umacniania całej Wspólnoty Europejskiej w sposób zgodny
z podstawowymi celami Strategii Lizbońskiej. Obszary interwencji MRPO, które w najwyższym stopniu przyczynią
się do wzmocnienia małopolskiej, a przez to polskiej i europejskiej gospodarki obejmują:
# w ramach pierwszej osi priorytetowej – Warunki
dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy –
rozwijanie potencjału uczelni wyższych i ośrodków
kształcenia ustawicznego, co w założeniu ma prowadzić do poprawy poziomu wykształcenia mieszkańców
oraz wydłużenia czasu przebywania na rynku pracy przez
osoby już zatrudnione, których kwalifikacje zawodowe
wymagają uzupełnienia ze względu na zmieniające się
otoczenie społeczno-gospodarcze; Przewiduje się również wsparcie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozumiane jako interwencje publiczne w sferach i na obszarach, w których dziedzina ta nie rozwija
się samoistnie wystarczająco dynamicznie. Interwencje będą ukierunkowane na zapewnienie powszechnego
i równego dostępu do Internetu oraz do usług publicznych świadczonych on-line;
# bezpośrednie i pośrednie wsparcie małych i średnich
przedsiębiorstw – to obszary wsparcia przewidziane w osi priorytetowej 2. – Gospodarka regionalnej szansy – polegające na udzielaniu dotacji inwestycyjnych mieszczących się w uzgodnionych schematach
pomocy publicznej, poprawie dostępności do kapitału
poprzez tworzenie i wzmacnianie instrumentów finan-

Rys. 2. Strategia Lizbońska – Małopolska na tle innych województw
Źródło: opracowanie własne
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ale stanowi jeden z podstawowych czynników decydujących o atrakcyjności lokalizacyjnej dla działalności gospodarczej Dzięki stworzeniu dogodnych warunków komunikacji, w tym poprzez zwiększanie roli transportu
zbiorowego, w regionie zainwestuje więcej przedsiębiorstw – zarówno rodzimych, jak i zewnętrznych;
# kompleksowe wsparcie rozwoju najważniejszego ośrodka wzrostu Małopolski – Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM), obejmującego stolicę województwa Kraków i gminy otaczające to miasto, silnie
powiązane z nim społecznie i gospodarczo – oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny. Planowane interwencje będą dotyczyć poszerzania jakości i wolumenu usług o charakterze metropolitalnym,
wzmacnianiu instytucji badawczo-rozwojowych z terenu
metropolii oraz usprawnianiu wewnętrznej komunikacji
w obrębie KOM. Dzięki tym interwencjom wzmocnione
zostaną najważniejsze funkcje metropolii i jednocześnie
jej oddziaływanie na pozostałe obszary regionu. Wzrośnie znaczenie i konkurencyjność Krakowa, jako europejskiego ośrodka gospodarczego, lecznictwa specjalistycznego, kulturalnego, turystycznego i naukowego.

dziane jest również wsparcie dla przedsięwzięć mających
na celu wyposażenie miejscowości wiejskich w podstawową infrastrukturę społeczną, m.in. edukacyjną, sportową oraz związana z opieką nad dziećmi
odpowiadającą współczesnym standardom. Dzięki temu
przybliżone zostaną warunki równego dostępu ludności wiejskiej do usług publicznych należących do wyżej
wymienionych sfer, jak również ułatwiony zostanie dostęp kobiet do rynku pracy. Za istotny uznano również
obszar w zakresie poprawy dostępności do usług
ochrony zdrowia – wsparcie udzielane podmiotom
funkcjonującym w publicznym systemie ochrony zdrowia doprowadzi do poprawy jakości świadczonych usług
medycznych oraz ich przestrzennej dostępności. Szczególnie wzmocnione zostaną te dziedziny usług medycznych, których rozwój jest niezbędny ze względu na starzejące się społeczeństwo i coraz większe nasilenie
chorób cywilizacyjnych, tj. kardiologii (układu krążenia),
onkologii i psychiatrii. Wsparte zostaną ponadto działania zmierzające do poprawy funkcjonowania służb ratowniczych oraz poprawa jakości infrastruktury socjalnej i wychowawczej.
# realizacji niezbędnego katalogu działań zorientowanych na ochronę środowiska naturalnego, związanych z gospodarką wodno-ściekową, wytwarzaniem
ekologicznej energii i poprawą systemów ciepłowniczych oraz gospodarką odpadami – 7. oś priorytetowa Infrastruktura ochrony środowiska. Działania te
umożliwią zmniejszenie uciążliwości aktywności ludzkiej,
w tym gospodarczej, dla środowiska, co jest niezbędnym
warunkiem dla prowadzenia polityki zrównoważonego
rozwoju. Interwencje te zostaną uzupełnione o tworzenie i modernizację infrastruktury i systemów informacji
przeciwdziałających klęskom żywiołowym, które
wielokrotnie występowały w Małopolsce i powodowały dotkliwe straty dla regionalnej gospodarki.

2. Drugą grupę tworzą osie priorytetowe od 6 do 7.
Wspólnym elementem tych osi jest troska o zapewnienie warunków rozwoju porównywalnych w ramach
regionu, tak osobistego mieszkańców Małopolski jak i rozwoju gospodarczego tutejszych firm, niezależnie od miejsca
zamieszkania czy lokalizacji działalności. Interwencje w ramach tych osi będą zorientowane na wyrównywanie różnic
w dostępie do usług publicznych i poziomie rozwoju cywilizacyjnego pomiędzy poszczególnymi obszarami regionu.
Pozwoli to także odnieść się do specyficznych problemów
występujących na obszarach wiejskich i miejskich. Aktywność skupiać się będzie na następujących obszarach:
# w ramach 6. osi priorytetowej – Spójność wewnątrzregionalna – rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym dotyczących budownictwa
mieszkaniowego. Pożądanym efektem tych działań jest
wywołanie pozytywnych zmian gospodarczych i społecznych na obszarach miejskich, w tym tych, które podupadły ze względu na prowadzoną tam wcześniej działalność
przemysłową, górniczą czy wojskową. W sposób szczególny działania te przygotowywane są jako odpowiedź
na problemy małopolskich miast. Poprzez realizację
na ich terenie kompleksowych programów rewitalizacji, wyselekcjonowane obszary na powrót zostaną włączone do pełnowartościowej substancji urbanistycznej,
a ich mieszkańcy uchronieni przed zjawiskiem marginalizacji społecznej W powiązaniu z tymi przedsięwzięciami, realizowane będą działania z zakresu wyposażenia
miast także w inną infrastrukturę społeczną m.in.
edukacyjną i sportową, odpowiadającą współczesnym
standardom. Dzięki temu przybliżone zostaną warunki
równego dostępu ludności do usług publicznych należących do wyżej wymienionych sfer, przez co oddalona zostanie groźba marginalizacji niektórych obszarów i grup
społecznych oraz ryzyko wystąpienia niepożądanych zjawisk społecznych wynikających z marginalizacji. Przewi-

3. Trzecią grupę stanowią osie priorytetowe numer 8 i 9,
których wspólnym mianownikiem jest budowanie potencjału instytucjonalnego Małopolski. Osie te odnoszą się do
następujących obszarów:
# promocji Małopolski oraz wspieraniu uczestnictwa
podmiotów z terenu regionu w europejskich sieciach współpracy – 8. oś priorytetowa. Dzięki tego
rodzaju aktywności ułatwiony zostanie transfer wiedzy
i doświadczeń pomiędzy organizacjami z Małopolski a innymi podmiotami europejskimi, dzięki czemu przyśpieszony zostanie szeroko pojęty proces uczenia się. Jednocześnie więcej podmiotów i osób z innych regionów
UE będzie miało możliwość zapoznać się z możliwościami oferowanymi przez Małopolskę;
# zapewnienia odpowiedniego potencjału administracyjnego dla skutecznej realizacji programu operacyjnego. Dzięki działaniom finansowanym w ramach
Pomocy Technicznej potencjalni beneficjenci programu
będą posiadali kompleksową wiedzę na temat istniejących możliwości wsparcia, a instytucje odpowiadające za
realizację programu będą dysponować zasobami ludzkimi i logistycznymi niezbędnymi dla wykonywania swych
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funkcji. Całościowo przyczyni się to do osiągnięcia wysokiej efektywności udzielania wsparcia.
Wszystkie przedstawione powyżej strategiczne wyzwania
i korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji MRPO zostały opisane na poziomie osi priorytetowych odpowiednimi
wskaźnikami produktu i rezultatu. Wskaźniki te z natury rzeczy obejmują tylko najważniejsze zagadnienia, których realizację można będzie w sposób łatwo mierzalny i bezstronny zbadać w przyszłości.

wkład prywatny
230 mln euro
krajowy wkład publiczny
244 mln euro

Finansowanie MRPO
Na realizację MRPO na lata 2007-2013 w sumie przewidzianych jest ok. 1 622,7 mln euro, na kwotę tę składają się trzy
elementy finansowe: wkład finansowy UE, krajowy wkład publiczny oraz wkład prywatny. Środki finansowe na realizację
MRPO, według źródeł ich pochodzenia, przedstawia wykres
zamieszczony obok.

wkład finansowy UE
1 147 mln euro

Rys. 3. Źródła finansowania MRPO 2007-2013
Źródło: opracowanie własne

Tab. 1. Środki finansowe na realizację MRPO w latach 2007-2013
Wkład wspólnotowy

Osie priorytetowe

Wkład krajowy

Ogółem

w mln euro

Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

138,0

42,4

180,4

Priorytet 2. Gospodarka regionalnej szansy

184,7

217,3

402,0

Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy

101,0

47,2

148,2

Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

317,0

73,9

390,9

Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

141,0

34,9

175,9

Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna

139,0

33,1

172,1

88,0

18,7

106,7

Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Priorytet 8. Współpraca międzyregionalna

10,0

2,4

12,4

Priorytet 9. Pomoc techniczna

29,0

5,1

34,1

1 147,7

475,0

1 622,7

Priorytety 1-9
Źródło: opracowanie własne

cie dla sfery badawczo-rozwojowej przewidziane zostało również w ramach 5 osi priorytetowej – Krakowski
Obszar Metropolitalny. Dowodzi to znaczenia, jakie w Małopolsce przypisano budowie potencjału innowacyjnego regionu, poprzez wspieranie tworzenia nowoczesnej przestrzeni badawczo-rozwojowej. Kroki ukierunkowane na rozwój
regionu i wzrost jego konkurencyjności dopełniają działania
sprzyjające tworzeniu warunków dla budowy nowoczesnego
społeczeństwa opartego na wiedzy, umiejętnie korzystającego z najnowszych technik informacyjnych i posiadającego ku
temu odpowiednie warunki – 12% alokacji.

Podział środków na poszczególne priorytety w ramach MRPO
na lata 2007-2013 w wartościach bezwzględnych, przedstawia Tabela nr 1, zamieszczona powyżej.
Struktura przeznaczenia środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach MRPO,
oddaje hierarchię potrzeb regionu, i odpowiadające im ukierunkowanie wsparcia.
Analizując procentowy rozkład środków na poszczególne
priorytety można zauważyć, iż główną pozycję stanowią
środki przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury wspierającej rozwój gospodarczy regionu (27,6%). Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmuje priorytet ukierunkowany na wsparcie sektora MSP,
w tym na rozwijanie jego współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym (16,1%). Na uwagę zasługuje fakt, iż wspar-

Wydatki przewidziane w ramach MRPO na rozwoju infrastruktury można również pogrupować w następujący sposób:
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Rys. 4. Infrastruktura w MRPO (mln euro)
Źródło: opracowanie własne

Podobnie zilustrować można przewidywane w MRPO instrumenty i nakłady na strefę przedsiębiorczości – Rys. 5.
W porównaniu z okresem 2004-2006 istotnie zmieni się
również system obiegu pieniędzy. Zarząd województwa, jako
Instytucja Zarządzająca programem będzie otrzymywać transfery w formie tzw. dotacji rozwojowej bezpośrednio do budżetu województwa, skąd będą one wypłacane beneficjentom. Jest to ważne uproszczenie biorąc pod uwagę np. obieg
środków w ZPORR, gdzie co do zasady pieniądze wypłaca
wojewoda. W uproszczeniu obieg środków został zaprezentowany na poniższym schemacie (Rys. 6).

Rys. 5. Przedsiębiorczość w MRPO (mln euro)
Źródło: opracowanie własne

POZIOM UNII EUROPEJSKIEJ

POZIOM RZĄDU RP

Komisja Europejska

Budżet Państwa
(Minister Finansów)

POZIOM REGIONALNY

Minister Rozwoju Regionalnego

Wojewoda

Budżet województwa

Przepływ środków
Opcjonalnie
Beneficjent

Dokumenty księgowe, wnioski
o płatność, zestawienia wydatków,
certyfikacja

Wykonawca

Rys. 6. Schemat przepływów finansowych dla MRPO
Źródło: opracowanie własne
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Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO
czającej 25 mln euro – projekty środowiskowe lub 50 mln
euro – pozostałe projekty. Na liście IPI mogą również, obok
dużych projektów, znaleźć się tzw. projekty kluczowe, czyli te o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju regionu, przyczyniające się jednocześnie do realizacji obowiązującej strategii
rozwoju. W przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, z dnia 29 stycznia 2007 r., Indykatywnym Planie
Inwestycyjnym umieszczonych zostało 12 projektów kluczowych o łącznej kwocie dofinansowania z MRPO w wysokości
113 mln euro. Warto dodać, iż w ramach MRPO nie zidentyfikowano tzw. dużych projektów.

Ciekawym rozwiązaniem w polskim systemie planowania funduszami strukturalnymi jest Indykatywny Plan Inwestycyjny
(IPI), stanowiący dodatek do programu operacyjnego, tworzony przez Instytucję Zarządzającą. IPI to zamknięta lista projektów, na realizację których zarezerwowane zostały, w ramach
budżetu programu, środki finansowe. Zmiana listy projektów
możliwa jest tylko w sytuacji niemożności realizacji umieszczonego na niej przedsięwzięcia – zostaje on z niej wówczas
usunięty. Projekty umieszczone w IPI mogą liczyć na wsparcie, bez konieczności ubiegania się o nie w drodze swego rodzaju konkursu. Formalne zatwierdzenie wyboru projektów
nastąpi jednak po akceptacji kryteriów wyboru przez Komitet Monitorujący. Niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie przez projekt wymogów w zakresie
dokumentacji i gotowości oraz akceptacja wniosku o dofinansowanie, wraz z załącznikami, przez Instytucję Zarządzającą,
bądź w przypadku tzw. dużych projektów - decyzja Komisji
Europejskiej. Projekty duże to, w myśl art. 39 rozporządzenia
Rady nr 1083/2006, projekty o wartości całkowitej przekra-

Tab. 2. Projekty kluczowe umieszczone w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym MRPO

Oś priorytetowa

Nazwa produktu / zakres inwestycji

Szacunkowy
koszt całkowity

Szacunkowa kwota
dofinansowania z MRPO
w mln euro

I

III

IV

Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – Etap I

3,53

3,00

Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej
Akademii Tarnowskiej – Etap I

8,24

7,00

Budowa Centrum Dydaktyczno- Bibliotecznego
PPWSZ w Nowym Targu – Etap I

6,76

5,75

Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w PWSZ
w Nowym Sączu – Etap I

6,76

5,75

Budowa Centrum Informatyki wraz z modernizacją
centrum komputerowego CYFRONET

11,76

10,00

4. Infrastruktura dla rozwoju
regionalnego

Zakupy taboru kolejowego

29,40

25,00

5. Krakowski Obszar Metropolitalny

Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie

9,41

8,00

Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita
Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej

9,41

8,00

Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
– „CRICOTEKA”

8,23

7,00

Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej

10,00

8,50

Rozwój krakowskiego centrum badań i technologii medycznych

17,60

15,00

Rekultywacja zbiorników Czchów-Rożnów

11,76

10,00

1. Warunki dla rozwoju
społeczeństwa opartego na wiedzy

7. Infrastruktura ochrony środowiska

II

Źródło: opracowanie własne
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Ewaluacja ex-ante Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego

Główne wnioski i rekomendacje przedstawione przez
Zespół Ewaluatorów:

Raport z przeprowadzonej oceny ex-ante powstał w ramach
ekspertyzy „Ocena szacunkowa projektów 16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013” zrealizowanej przez WYG International Sp. z o.o. na zamówienie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

I. Weryfikacja analizy społeczno-ekonomicznej oraz jej jakości
w świetle zidentyfikowanych potrzeb rozwoju regionu (Zadanie 1):
Część diagnostyczna programu w ogólnej ocenie Ewaluatorów spełnia swą funkcję, tzn. dostarcza uzasadnienia celom i osiom priorytetowym. Należy podkreślić pozytywną
ocenę wielu elementów diagnozy, np. klarowną strukturę,
ogólną trafność doboru obszarów diagnostycznych i parametrów czy analizę szeregów czasowych.

Ocena RPO zawierała wszystkie standardowe elementy, przewidziane dla oceny programów operacyjnych, i uwzględniała
specyfikę regionu. Metodologia oceny była zgodna z metodologią oceny ex-ante programów operacyjnych na lata 2007-2013, określoną przez Komisję Europejską w październiku
2005 roku.

II. Ocena uzasadnienia ekonomicznego oraz spójności wewnętrznej części projekcyjnej MRPO (Zadanie 2):
Ewaluatorzy wskazali, że cała część projekcyjna MRPO,
biorąc pod uwagę, że podczas przeprowadzania oceny dokument był jeszcze w stadium projektowania, zasługuje na
ogólną pozytywną opinię. Podkreślono m. in. przedstawienie założeń konstrukcji Programu, trafność doboru celów,
wsparcie kierowane w stronę czynników konkurencyjności gospodarki, przedstawienie kryteriów alokacji środków, czy analiza możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego Województwa, związana z ryzykiem
ewentualnego niewypełnienia zobowiązań finansowych wynikających z konieczności współfinansowania projektów.

Zakres oceny MRPO obejmował:
! weryfikację analizy społeczno-ekonomicznej oraz jej jakości w świetle zidentyfikowanych potrzeb rozwoju regionu
(zadanie badawcze 1);
! ocenę uzasadnienia ekonomicznego oraz spójności wewnętrznej części projekcyjnej MRPO (zadanie badawcze
2);
! ocenę spójności zewnętrznej części RPO z politykami
wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi (zadanie badawcze 3);
! ocenę oczekiwanego rezultatu i oddziaływania (zadanie badawcze 4);
! ocenę proponowanego systemu wdrażania programu operacyjnego (zadanie badawcze 5).

III. Ocena spójności zewnętrznej części RPO z politykami wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi (Zadanie 3):
Spójność zewnętrzna części projekcyjnej programu została oceniona dobrze. Stwierdzono zbieżność celów MRPO
z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych. Spójność ta wynika zarówno ze wspólnych przesłanek aksjologicznych leżących u ich podstaw oraz tożsamych lub zbieżnych wniosków diagnostycznych. Poziom spójności uznano
za wysoki, szczególnie w odniesieniu do NSRO i SRW. Tym
niemniej, w związku ze zmianami w SWW i NSRO, zaktualizowano odniesienia do zapisów tych dokumentów.

Założenia RPO, w tym zwłaszcza diagnozę, cele, oraz osie
priorytetowe oceniano przede wszystkim w świetle takich
dokumentów strategicznych, jak:
! Strategiczne Wytyczne Wspólnoty – w odniesieniu do
poziomu Unii Europejskiej;
! Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategia Rozwoju Kraju, programy i polityki ochrony środowiska w skali kraju – w odniesieniu do poziomu krajowego;
! Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego – w odniesieniu do poziomu regionalnego.

IV. Ocena oczekiwanego rezultatu i oddziaływania (Zadanie 4):
Ewaluatorzy uznali, że zestaw wskaźników MRPO wymaga licznych uzupełnień i zmian. Zestaw wskaźników poddany ocenie ex-ante pochodził z projektu programu z 26
czerwca 2006 r., w którym znalazły się wskaźniki możliwe wtedy do opracowania. W czerwcu 2006 r. autorzy
projektu programu nie dysponowali listą wskaźników zalecanych przez Komisję Europejską (przesłanych przez MRR
10.08.2006 r.), ani listą zalecanych wskaźników kontekstowych. W ostatecznej wersji MRPO wskaźniki zostały uaktualnione i dostosowane do uwag Ewaluatorów, jak
i do wymogów stawianych przez Komisję Europejską oraz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Należy zwrócić uwagę na problem równoległości procesu
programowania i prowadzonej oceny. Równoległość ta zaistniała, co najmniej w trzech wymiarach: jednocześnie przebiegał proces prac nad projektem MRPO w województwie,
proces oceny wersji projektu (ocena ex-ante) oraz proces
przesyłania kolejnych wytycznych z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
Uwarunkowania te stanowiły istotne ograniczenie, tak dla regionów przygotowujących programy regionalne, jak i dla zespołu dokonującego ich ewaluacji.

V. Ocena proponowanego systemu wdrażania programu operacyjnego (Zadanie 5):
W opisie systemu wdrażania uwzględniono uwagi Ewaluatorów. Większość uwag okazała się nieaktualna po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ze stycznia 2007 roku. Ostateczny kształt rozdziału
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dotyczącego systemu wdrażania został przeredagowany
w sposób zalecany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego („Procedury przygotowania programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia – aktualizacja dokumentu z dnia 17 stycznia 2007 r.). Opis struktury zarządzania w MRPO obrazuje sposób funkcjonowania całego systemu i daje możliwie
najwyższe gwarancje, że system jest w stanie funkcjonować
sprawnie, efektywnie i przejrzyście. Przedstawione zostały
kompetencje poszczególnych instytucji, a także zarysowano sposób ich funkcjonowania, wzajemnej współpracy na
rzecz efektywnego i skutecznego wdrażania programu.

(zwracając dodatkowo uwagę na ograniczone środki i czas
wyznaczony na weryfikację tego problemu).

Prace nad uszczegółowieniem Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
Dopełnienie prac nad MRPO stanowi przygotowanie dodatkowego dokumentu, jakim jest uszczegółowienie opisu osi
priorytetowych. Podstawowym założeniem uszczegółowienia
jest rozwinięcie zapisów programu operacyjnego, które dostarczyć ma pełniejszej informacji na temat typów projektów
kwalifikujących się do wsparcia, możliwych grup beneficjentów, kryteriów oceny projektów, katalogu kosztów kwalifikowalnych czy wymagań formalnych stawianych wnioskodawcom. Obowiązek przygotowania uszczegółowienia nałożony
został na Instytucję Zarządzającą zapisem art. 26 ust.1 pkt.2
Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia
6 grudnia 2006 r., a zakres informacji jakie powinny zostać zamieszczone w tym dokumencie określają wytyczne Ministra
Rozwoju Regionalnego.

Od stycznia do marca 2007 r. na zlecenie MRR została przeprowadzona uzupełniająca ewaluacja ex- ante 16 regionalnych
programów operacyjnych w zakresie:
– aktualizacja oceny trafności alokacji finansowych z punktu
widzenia sformułowanych celów programu,
– aktualizacja oceny systemu wskaźników realizacji.
Ewaluatorzy ocenili obydwa zadania pozytywnie, na podstawie m.in. spełnienia wymogów formalnych (Rozporządzenia 1083) w zakresie prezentacji tabel finansowych i wskaźników, zgodności podziału środków Programu z ustaleniami
NSRO, przedstawienia kryteriów podziału środków, odniesienia się do ryzyka niewypełnienia zobowiązań finansowych,
ogólną logikę powiązania wskaźników z celami, zaprezentowanie wskaźników w sposób dynamiczny itd.

Prace nad uszczegółowieniem MRPO prowadzone są przez
Zespół Zadaniowy powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego, w ramach którego utworzono jedenaście podzespołów zadaniowych, spośród których dziewięć przypisanych jest poszczególnym osiom priorytetowym
programu.
W myśl opracowanego harmonogramu, zakończenie pierwszego etapu prac nad uszczegółowieniem MRPO planowane
jest na połowę maja – przyjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu uszczegółowienia i skierowaniem
go do konsultacji społecznych. Wersja ostateczna dokumentu przewidywana jest na sierpień po zakończeniu negocjacji
z Komisją Europejską

Ponadto w ramach ewaluacji uzupełniającej Ewaluatorzy podjęli próbę oceny trafności alokacji finansowych w programie.
W analizie tej stwierdzono, że w kontekście analizy potrzeb,
doświadczeń z wdrażania funduszy pomocowych, celów Programu, realizacji Strategii Lizbońskiej, a także ograniczeń przed
którymi stanęli Autorzy projektu MRPO, można przyjąć, że proponowane alokacje pomiędzy priorytety Programu są właściwe

Zespół Zadaniowy koordynujący prace nad Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym

Podzespoły zadaniowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Ds. podręcznika dla Instytucji Zarządzającej
11. Ds. planu komunikacji

Ds. rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Ds. gospodarki regionalnej szansy
Ds. turystyki i przemysłu kulturowego
Ds. infrastruktury dla rozwoju gospodarczego
Ds. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Ds. spójności wewnątrzregionalnej
Ds. infrastruktury ochrony środowiska
Ds. współpracy międzyregionalnej
Ds. pomocy technicznej

Rys. 7. Zespół Zadaniowy koordynujący prace nad Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
Źródło: opracowanie własne
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Departament Funduszy Europejskich pełnił będzie funkcje Jednostki ds. Wdrażania i w szczególności odpowiadał za:
! prowadzenie naborów projektów;
! weryfikację projektów;
! podpisywanie umów z beneficjentami;
! monitoring projektów;
! kontrolę realizacji projektów;
! weryfikację wniosków o płatności;
! informację, szkolenia skierowane do beneficjentów.

System zarządzania programem
Funkcje Instytucji Zarządzającej regionalnym programem operacyjnym pełni Zarząd Województwa, który w myśl zapisów
art. 60 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie i realizację programu, w oparciu o zasadę należytego zarządzania finansami. Zadania Instytucji Zarządzającej wykonywać będą 4 departamenty Urzędu
Marszałkowskiego:
1. Departament Polityki Regionalnej;
2. Departament Funduszy Europejskich;
3. Departament Budżetu i Finansów;
4. Departament Organizacyjny;
oraz stanowisko Audytora Wewnętrznego.

Departament Budżetu i Finansów, który odpowiadał będzie
za:
! obsługę płatności dla beneficjentów;
! zarządzanie finansowe Programem (wraz z Departamentem Polityki Regionalnej).

Departament Polityki Regionalnej pełnił będzie funkcje Jednostki ds. Zarządzania i w szczególności odpowiadał za:
! programowanie i ewaluację;
! zarządzanie finansowe;
! przygotowanie Indykatywnego Planu Inwestycyjnego;
! monitoring Programu;
! promocję Programu;
! obsługę prac Komitetu Monitorującego.

Departament Organizacyjny, który odpowiadał będzie za:
! obsługę prawną realizacji Programu;
! obsługę organizacyjną i logistyczną (w tym informatyczną)
realizacji Programu.
Audytor Wewnętrzny, który odpowiadał będzie za:
! prowadzenie audytu wewnętrznego;
! udział w kontrolach systemowych.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Instytucja
Koordynująca

Departament
Polityki
Regionalnej
(Jednostka
ds. zarządzania)

Instytucja
Audytowa

Departament
Funduszy
Europejskich
(Jednostka
ds. wdrażania)

Generalny
Inspektor
Kontroli
Skarbowej

Departament Budżetu i Finansów
(zadania z zakresu zarządzania finansowego i płatności)
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego

Departament Organizacyjny
(zadania z zakresu obsługi prawnej i logistyki)
Audytor Wewnętrzny
(zadania z zakresu audytu wewnętrznego
i udział w kontrolach systemowych)

Instytucja
Certyfikująca

Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca (opcjonalnie)
(zadania obejmujące II oś priorytetową)
Instytucja wybrana zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

szczebel krajowy

szczebel regionalny

szczebel krajowy

Rys. 8. Schemat zarządzania i wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Źródło: opracowanie własne
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Instytucja Zarządzająca ma możliwość zlecenia wykonywania
części swoich zadań, mających charakter wdrożeniowy lub zarządczy, innym podmiotom – tzw. Instytucjom Pośredniczącym – należy jednak dodać, że nie ogranicza to jej odpowiedzialności za całościową realizację programu operacyjnego.
W systemie wdrażania MRPO przewidziano możliwość powierzenia części zadań do innych – zewnętrznych instytucji,
w szczególności wdrażanie II osi priorytetowej – Gospodarka regionalnej szansy.

MRPO funkcje instytucji audytowej będzie pełnił Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej, wykonując związane z tym zadania za pośrednictwem Urzędów Kontroli Skarbowej oraz
Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej, działającego w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Finansów.
Dodatkowo monitorowanie wdrażania programu operacyjnego – osiąganych w jego wyniku efektów – oraz nadzór nad
prawidłowym funkcjonowaniem systemu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia należy do kompetencji Instytucji Koordynującej – funkcje te pełni Departament
Koordynacji Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Jak wynika z powyższego schematu, w proces wdrażania i zarządzania regionalnym programem operacyjnym zaangażowane są również instytucje/podmioty reprezentujące szczebel
krajowy.
Wydatki ponoszone w ramach wszystkich regionalnych programów operacyjnych wymagają certyfikacji, której dokonuje
Instytucja Certyfikująca – w przypadku programów regionalnych jest to Departament Instytucji Certyfikującej działający
w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warto dodać, że część swoich funkcji instytucja certyfikująca, w oparciu
o porozumienie, deleguje do urzędów wojewódzkich.

Harmonogram przygotowań do realizacji MRPO
na lata 2007-2013
Prace przygotowawcze do realizacji MRPO zostały rozplanowane według przedstawionego poniżej harmonogramu.
Zwieńczeniem prac nad wspomnianym dokumentem, po jego
akceptacji przez KE, będzie przyjęcie programu przez Zarząd
Województwa Małopolskiego i podpisanie kontraktu wojewódzkiego. Uruchomienie pierwszych postępowań konkursowych planowane jest na początek czwartego kwartału 2007
roku.

Odpowiedzialność za zapewnienie przeprowadzania audytów systemu zarządzania i kontroli programu oraz kontroli
projektów, pod względem ich zgodności z międzynarodowo
uznanymi standardami oraz przeprowadzania ich na podstawie odpowiedniej próby, ponosi Instytucja Audytowa. Dla

Tab. 3. Harmonogram przygotowań do realizacji MRPO 2007-2013
R

DZIAŁANIE

2007

M
T

I
1

2

Przyjęcie Programu
Informacja na ZWM o planowanych zmianach w projekcie RPO
Weryfikacja Indykatywnego Planu Inwestyjnego
Przyjęcie projektu ROP przez ZWM
Konsultacje społeczne projektu ROP
Koferencja
Stała konferencja
Akceptacja przez KRM
Akceptacja przez RM
Przekazanie projektu ROP KE – rozpoczęcie negocjacji
Negocjacje z KE – ocena formalna
Negocjacje z KE – spotkanie ogólne
Proces negocjacyjny
Przyjęcie programu przez ZWM
Podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego
Pierwsze konkursy
Źródło: opracowanie własne
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Od INTERREG-u
do Europejskiej Współpracy Terytorialnej

GRZEGORZ FIRST *
ANDRZEJ PAJOR *

nia Europejska w trakcie swojego poszerzania – rozwoju przestrzeni geograficznej napotykała szereg wyzwań związanych ze zwiększaniem zróżnicowania
ekonomicznego i społecznego krajów i regionów członkowskich. Konieczność współpracy między różnego typu podmiotami realizującymi wspólne przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym i ponadkrajowym była jednym z istotnych
motorów integracji europejskiej, biorąc szczególnie pod uwagę fakt, iż realizacja projektów wpływa nie tylko na zmniejszanie wymiernych barier ekonomicznych, ale także tych,
czasami trudnych do zmierzenia barier społecznych. Tak definiowana integracja odpowiadała wyzwaniom jakie niesie rozwój przestrzeni europejskiej i stwarzała tym samym możliwości współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej poprzez
wspólne, a tym samym bardzie skuteczne, rozwiązywanie problemów, wykraczających często poza granice regionu czy państwa. Wyrazem troski o wypracowanie mechanizmów umożliwiających realizację projektów międzynarodowych przy
wsparciu funduszy unijnych jest wdrażana od lat 90-tych inicjatywa INTERREG, która ewoluując dała podstawy do współpracy w płaszczyznach międzynarodowej, transregionalnej
oraz transgranicznej w poszerzonej Unii.

W roku 2000 rozpoczęła się realizacja Programu INTERREG
III, którego budżet zaplanowany na okres do roku 2006 wynosił 4,9 mld euro. W porównaniu z innymi inicjatywami wspólnotowymi (EQUAL, skierowaną na cele społeczne, LEADER,
ukierunkowaną na obszary wiejskie oraz URBAN, koncentrującą się na rozwoju obszarów miejskich) inicjatywa INTERREG III miała największy budżet; wynoszący prawie połowę
wszystkich środków, przeznaczonych na inicjatywy.

INTERREG III

W roku 2004 obszar kwalifikowany Inicjatywy powiększył się
o 10 nowych państw członkowskich UE, w tym Polskę.

U

Jako podstawowe cele Inicjatywy INTERREG III zostały określone:
! spójność ekonomiczna i społeczna,
! zrównoważony i wyrównany rozwój europejskiego terytorium,
! integracja terytorialna z krajami kandydackimi oraz sąsiedzkimi.
INTERREG III objął trzy komponenty
! A – współpraca transgraniczna, na którą przeznaczono
67% budżetu Inicjatywy,
! B – współpraca transnarodowa z 27% budżetu Inicjatywy,
! C – współpraca międzyregionalna z pozostałymi 6% budżetu Inicjatywy.

Wprowadzona w 1990 roku inicjatywa INTERREG miała przygotować obszary przygraniczne do funkcjonowania
we Wspólnocie; bliźniacza inicjatywa REGEN miała za zadanie wspieranie sieci transeuropejskich w zakresie transportu i przekazu energii w krajach Celu 1. W latach 1994-1999
wdrażana była inicjatywa INTERREG II (komponent A dotyczył współpracy transgranicznej, komponent B sieci energetycznych). W roku 1997 wprowadzono inicjatywę INTERREG IIC, która dotyczyła współpracy w zakresie planowania
regionalnego, w szczególności zarządzania zasobami wody.

W ramach komponentu A, obejmującego współpracę transgraniczną zarówno władz publicznych jak i organizacji pozarządowych, realizowane są projekty służące:
! stymulowaniu przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w
tym firm sektora turystycznego),
! rozwojowi wspólnego transgranicznego systemu ochrony
środowiska,
! modernizacji i rozbudowie istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych,
! wsparciu inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów),
! rozwojowi kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form
współpracy transgranicznej,

* Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament
Polityki Regionalnej
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lityk i technik kohezyjnych. Ten komponent podzielony był
na cztery programy – strefy: Północ, Południe, Wschód,
Zachód. Polskie regiony mogły bezpośrednio uczestniczyć
w programach dwóch stref: Północ (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
i kujawsko-pomorskie) oraz strefy Wschód (województwa:
dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie). W obrębie INTERREG III C przynależność do danej
strefy nie wykluczała możliwości uczestnictwa w projektach
międzyregionalnej współpracy z udziałem partnerów z pozostałych stref istniejących w INTERREG III C.
W przypadku Polski podział dostępnych środków wyraźnie faworyzował współpracę transgraniczną, przeznaczono na nią
około 80 % wszystkich środków z INTERREGu alokowanych
na Polskę.
INTERREG III B
14%

INTERREG III C
6%

Rys.1. Mapa obszarów kwalifikowanych w ramach
IW INTERREG IIIA 2004-2006
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
INTERREG III A
80%

! wykorzystaniu zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru
i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.

Rys. 2. Podział środków w ramach komponentów
IW INTERREG III, przyznanych dla Polski na lata
2004-2006
Źródło: opracowanie własne

W ramach komponentu B, polegającego na współpracy
transnarodowej władz krajowych, regionalnych oraz lokalnych w celu realizacji dużych projektów paneuropejskich,
ukierunkowanych na zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny realizowane są projekty dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, opracowania strategii rozwoju
przestrzennego w skali międzynarodowej, przy uwzględnieniu
współpracy miast i obszarów wiejskich służącej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto, finansowane są projekty z zakresu
ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty „miękkie”, stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych
programów finansowanych z funduszy strukturalnych. Polska
mogła uczestniczyć w dwóch z trzynastu programów współpracy transnarodowej tj. Programie Regionu Morza Bałtyckiego oraz Programie Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej (CADSES).

W ramach komponentu transgranicznego (A) realizowane są
następujące programy, na poszczególnych granicach Polski:
! Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie
! Polska – Brandenburgia
! Polska – Saksonia
! Polska – Czechy
! Polska – Słowacja
! Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)
! Polska – Białoruś – Ukraina.
Na terenie województwa małopolskiego wdrażany jest Program Polska – Słowacja, który swym zasięgiem objął przygraniczne podregiony także województw śląskiego oraz podkarpackiego, a po stronie słowackiej regiony Preszowa i Żyliny.
Celem Programu jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polsko-słowackiego pogranicza w sferze
gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

W ramach komponentu C, obejmującego współpracę międzyregionalną w skali europejskiej wdrażane są projekty, których celem jest rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów
właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji
i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz po-

Alokacja środków finansowych na lata 2004-2006 dla programu INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka wyniosła
26,7 mln euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 20 mln euro. Z tych środków realizowanych jest 315 projektów, w tym:
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Tab. 1. Rozkład zatwierdzonych do realizacji projektów w podziale na działania z udziałem województwa małopolskiego
Projekty w wojewódz- Projekty w pozostałych
twie małopolskim
województwach

Działanie
Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

3

Razem

22

25

Infrastruktura ochrony środowiska

6

16

22

Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości

2

30

32

Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego

8

32

40

Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

45

151

196

64

251

315

Razem
Źródło: opracowanie własne

! 25 projektów w działaniu 1.1 – infrastruktura techniczna i komunikacyjna
! 22 projekty w działaniu 1.2 – infrastruktura ochrony środowiska
! 32 projekty w działaniu 2.1 – rozwój zasobów ludzkich
i wspieranie przedsiębiorczości
! 40 projektów w działaniu 2.2 – ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego
! 196 projektów w działaniu 2.3 – wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

dla województwa małopolskiego
40%

dla pozostałych województw
(Podkarpackie, Śląskie)
60%

Wartość dofinansowania wszystkich projektów z EFRR po
stronie polskiej w ramach IW INTERREG IIIA Polska — Republika Słowacka wyniosła około 34 mln zł, w tym tych realizowanych w województwie małopolskim — około 18 mln zł.

Rys. 3. Środki z EFRR na IW INTERREG IIIA Polska –
Republika Słowacka w rozbiciu na województwo małopolskie i pozostałe
Źródło: opracowanie własne

Do końca roku 2006 Wojewoda Małopolski podpisał
22 umowy na dofinansowanie projektów (w tym 9 infrastrukturalnych i 9 mikroprojektów) na łączną kwotę (pomniejszoną
o oszczędności) – prawie 14 mln zł. Od uruchomienia Programu zakończono realizacje 3 projektów infrastrukturalnych
oraz 2 w ramach Pomocy Technicznej. Wypłacono ogółem

9,6 mln zł, co stanowi około 60% wartości kwot zakontraktowanych. Wsparcie uzyskały projekty zarówno obejmujące
modernizację lub budowę obiektów infrastruktury transportu
i ochrony środowiska, jak i te, dotyczące bezpieczeństwa, turystyki i potencjału kulturowego regionu transgranicznego.

Rys. 4. Projekty zatwierdzone do realizacji w województwie małopolskim – umiejscowienie geograficzne
Źródło: opracowanie własne
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miana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywania problemów,
które czasami nie znają granic administracyjnych to społeczne
efekty realizowanych projektów.

Realizacja programów współpracy transgranicznej dowiodła
ważności i roli współpracy przygranicznej, wdrażanej na poziomie lokalnym i regionalnym. Wzajemne poznanie się, wy-

Tab. 2. Przegląd projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach IW INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka
2004-2006 w województwie małopolskim (bez mikroprojektów)
Lp

Działanie

Nazwa projektu

Beneficjent

Przyznane dofinansowanie (tys. euro)

Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica-Zamek-Granica Państwa będącym częścią trasy turystycznej
„Janosikowy Szlak”

Powiat Nowotarski

555

Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez oznakowanie
trasy rowerowej oraz modernizację drogi lokalnej nr 2510054
Leluchów-Dubne-Wojkowa etap I

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

358

3

Modernizacja kładki linowej na granicznym szlaku rowerowym
Piwniczna-Leluchów-Lipany

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

4

Budowa kanalizacji sanitarnej Żegiestów Zdrój

Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Muszyna

388

5

Modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody
w Wysowej Zdroju

Gmina Uście Gorlickie

537

6

STOP – zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu
przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko-słowackim pograniczu

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie

489

7

Poprawa jakości środowiska naturalnego przygranicznych wód
jeziora Orawskiego poprzez budowę oczyszczalni ścieków we wsi
Lipnica Wielka do przepustowości o śr. d=1000 m3/d

Gmina Lipnica Wielka

342

8

Komenda Wojewódzka
Budowa transgranicznej sieci łączności radiowej dla potrzeb reagoPaństwowej Straży Pożarnej
wania kryzysowego na polsko-słowackim pograniczu
w Krakowie

178

9

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Mała etap IV wykonawczy

Gmina Jabłonka

100

10

Transgraniczna współpraca polsko-słowackich górskich organizacji ratowniczych

TOPR

79

11

Transgraniczna współpraca polsko-słowackich organizacji ratowniczych w zakresie ratownictwa zimowego

TOPR

98

12

Wydanie publikacji promującej walory przyrodnicze i kulturowe
pogranicza polsko-słowackiego „Drogi, ścieżki i bezdroża Orawy”

Stowarzyszenie Babiej Góry

42

13

Wykorzystanie tradycyjnych produktów regionalnych do rozwoju
turystyki kulturowej w rejonie tatrzańskim

Powiat Tatrzański

55

14

Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu
o sektor Kolonistów Niemieckich

Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu

15

Spotkania siedmiu kultur pogranicza polsko – słowackiego „ Od
Ladislava Mednyánszkého do Jana Kantego Pawluśkiewicza

Związek Euroregion „Tatry”

1

2

1.1

1.2

2.1

16

2.2

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego Powiat Nowosądecki

85

300
64
40

17

Rozwój regionu granicznego przez wspólną promocję i realizację
Domu Polsko-Słowackiego w Gorlicach

Gmina Miejska Gorlice

18

Lasy bogactwem naturalnym regionu babiogórskiego – podniesienie wiedzy przyrodniczej społeczności dla zrównoważonego rozwoju

Babiogórski Park Narodowy

38

19

Rozwój regionu przygranicznego przez wspólną promocję
i budowę Domu Polsko-Słowackiego w Czyrnej

Gmina Krynica-Zdrój

98

Razem
Źródło: opracowanie własne
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W przypadku programów obejmujących współpracę
międzyregionalną Małopolska jest niewątpliwym liderem na tle innych regionów kraju.

Budżet partnerów z Małopolski to 4,31 mln euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 3,23 mln euro.

W ramach IW INTERREG IIIC zatwierdzone zostały 264 projekty. Polscy partnerzy (126 beneficjentów) biorą udział w realizacji 93 projektów. Budżet partnerów polskich to ok. 17
mln euro, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – ok. 13 mln euro.

12,69 mln euro

23

70

1,81 mln euro

2,5 mln euro

Budżet partnerów z Polski (bez Małopolski)
Budżet partnerów z Małopolski (bez budżetu Województwa Małopolskiego)
Budżet Województwa Małopolskiego
171

Rys. 6. Budżet partnerów z Małopolski na tle kraju
Źródło: opracowanie własne

Projekty bez udziału partnerów z Polski
Projekty z udziałem partnerów z Polski (bez Małopolski)
Projekty z udziałem partnerów z Małopolski

Samorząd Województwa Małopolskiego jest partnerem w 5
projektach. Całkowity budżet Samorządu Województwa Małopolskiego to 1,81 mln euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1,36 mln
euro.

Rys. 5. Partnerzy projektów realizowanych w ramach
IW INTERREG IIIC na tle kraju
Źródło: opracowanie własne

16%

9%

W Małopolsce w ramach IW INTERREG IIIC 12 beneficjentów uczestniczy w realizacji 23 projektów:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego –
uczestniczy w realizacji 5 projektów.
2. Akademia Górniczo-Hutnicza – uczestniczy w realizacji
4 projektów.
3. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – uczestniczy w realizacji 3 projektów.
4. Instytut Rozwoju Miast – uczestniczy w realizacji 3 projektów.
5. Uniwersytet Jagielloński – uczestniczy w realizacji 3 projektów.
6. Urząd Miasta Krakowa – uczestniczy w realizacji 2 projektów.
7. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii
Ekonomicznej w Krakowie — uczestniczy w realizacji 2
projektów.
8. PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią – uczestniczy w realizacji 1 projektu.
9. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego — uczestniczy
w realizacji 1 projektu.
10. Fundacja Judaica-Centrum Kultury Żydowskiej – uczestniczy w realizacji 1 projektu.
11. PNEC Stowarzyszenie Gmin-Polska Sieć – uczestniczy
w realizacji 1 projektu.
12. Akademia Pedagogiczna – uczestniczy w realizacji1 projektu.

75%

Wkład beneficjentów z regionu
Przyznane dofinansowanie
Wkład własny UMWM

Rys. 7. Finansowanie projektów (podprojektów
w GROW i SMART) realizowanych przez UMWM
Źródło: opracowanie własne

10,1%

4,1%

2,2%

58,8%

24,8%

Rys. 8. Procentowy udział projektów
w łącznym budżecie województwa zaangażowanym
w IW INTERREG IIIC
Źródło: opracowanie własne
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Tab. 3. Projekty realizowane w ramach IW INTERREG IIIC z udziałem partnerów z województwa małopolskiego
Nazwa projektu
(skrót)

Pełna nazwa projektu

Budżet dla partnerów
z Małopolski (tys. euro)

GROW

Choosing to grow and to deliver a joint implementation of the Lisbon and Gothenberg agenda

1 067

SMART

Management Durable et Actions de Promotion de la Transition Régionale – Sustainable Management and Actions to promote Regional Transition

450

INCASIS

Institutional Capacity for Assessing the Impact of Structural Funds

406

INTER GET UP

An interregional approach for the stimulation of techology-oriented start-ups in Europe

309

EWM

European Waste Management

200

TRATOKI

Transregional Toolkit for Micro Enterprises

200

SOUSTENERGY

Nouvelles Stratégies d’action Sociale et Educative pour L’épargne et de l’efficacité énergétique
en Europe

188

HealthClusterNet

Health Cluster Network: engaging the health sector more effectively in regional economic and
social policy and development

183

RUSE

Redirecting Urban areas development towards Sustainable Energy

180

CASE

Cities Against Social Exclusion

165

IUWMM

Integrated urban waste-managment model

148

EdGATE

Education Gate

127

INCORD

Integrated Concepts for Regional Development

115

COTOUR

Cooperation to Upgrade Tourism and Regional Products

107

MoNoPi

Monument nomination and pilot implementation as an alternative form of architecture and religion tourism

89

ReRegions

Reclamation and Utilisation of Brown Coal mining areas in Europe

80

FINESSE

Facilitating Incubator Networking and Exchanges of Services for Small Enterprise

72

BEPART

Baltic Entrepreneurship Partners

65

ENMR

European Network of Mining Regions

60

KN

Knowledge Networks

43

InterMETREX

InterMETREX

27

PolyMETREXPlus

Vers une Europe Métropolitaine Polycentrique

21

UTdR

UNION des TERRES de RIVIERES

8
Razem

4 310

Źródło: opracowanie własne

! „Zrównoważony wzrost” – zredukowanie negatywnego
wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko;
! „Wzrost gospodarczy” – rozwój gospodarki opartej
o wiedzę poprzez innowacje i przedsiębiorczość kreującą
rozwój i zatrudnienie przy jednoczesnej ochronie walorów
środowiska naturalnego;
! przeciwdziałanie marginalizacji społecznej – pobudzanie
rozwoju w obszarach zmarginalizowanych, który zmniejszyłby wewnątrzregionalne różnice w poziomie życia;
! polityka regionalna – temat realizowany w postaci międzyregionalnego forum dyskusyjnego dla celów wymiany
doświadczeń w zakresie wdrażania programów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.

Projekt GROW
W ramach IW INTERREG IIIC realizowany jest w województwie małopolskim projekt GROW „Wybór wzrostu i wdrożenia agendy Lizbońskiej oraz Goeteborskiej poprzez regiony”.
Celem projektu jest realizacja programu współpracy pomiędzy wysoko rozwiniętymi regionami europejskimi, mającymi
podobne wyzwania i dzielącymi podobną wizję – nie „wzrost
za wszelka cenę”, ale „wzrost zrównoważony”. Regiony partnerskie mają za zadanie wspólne wdrażanie zapisów Agendy
zawartej w Lizbonie i Göteborgu. W ramach operacji GROW
można wyróżnić cztery filary tematyczne:
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Projekt realizowany jest w latach 2005-2007, przez partnerów z regionów: Południowo-Wschodnia Anglia (Wielka Brytania, partner wiodący), Noord-Brabant (Holandia),
Emilia-Romagna (Włochy), Andaluzja (Hiszpania) i Małopolski. Budżet projektu został oszacowany na 7 575 254 euro,
w tym dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 323 349 euro.

dy z podprojektów wpisuje się w jeden z trzech tematów
GROW. Niemniej jednak realizacja przedsięwzięcia powinna
mieć wpływ na pozostałe obszary tematyczne projektu.
W ramach programu GROW zorganizowano 2 rundy aplikacyjne:
I. czerwiec-wrzesień 2005
II. grudzień 2005 — luty 2006,
których wynikiem było zatwierdzenie 16 podprojektów w ramach trzech komponentów.

W ramach trzech pierwszych filarów tematycznych (tj.
„Wzrost Gospodarczy”, „Zrównoważony Wzrost”, „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej”) uprawnione podmioty realizują swoje przedsięwzięcia zwane podprojektami. Każ-

W 10 podprojektach uczestniczą podmioty z Małopolski.

Tab. 4. Projekt GROW – podprojekty z udziałem podmiotów z Małopolski zatwierdzone do realizacji w obu
rundach aplikacyjnych

Lp

Działanie

Nazwa projektu

Beneficjent

Opis projektu

Budżet
dla partnera
Małopolski
(w tys. euro)

A blue print for planning and
purchasing policies for sustainable build development

Politechnika
Krakowska
Wydział Architektury

Stworzenie wytycznych dla zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, udoskonalenie regionalnej polityki przestrzennej i środowiskowej

100

RELEMCOM. Former landfill sites: a key element In improved spatial quality

Małopolska Agencja
Energii i Środowiska
MPO

Zapoczątkowanie procesu zrównoważonej rewitalizacji byłych składowisk śmieci oraz obszarów
poprzemysłowych

133

3

RAMEA. Regionalized
nAMEA – type matrix

Polska
Akademia Nauk

Stworzenie czterech, wzajemnie porównywalnych
narzędzi typu NAMEA na poziomie regionalnym,
wspierających budowanie regionalnych strategii
zrównoważonego rozwoju

4

Growenterprise

Fundacja Inkubator
Technologiczny
Brytyjsko-Polska
Izba Handlowa

Wymiana doświadczeń i działania na rzecz wzrostu nowopowstałych firm, świadczenie pomocy
poprzez organizowanie seminariów, warsztatów i spotkań międzynarodowych

102

5

Growing Trade and
Innovation

Politechnika
Krakowska
Centrum Transferu
Technologii

Założenia: wzrost handlu pomiędzy regionami,
wsparcie i wymiana inicjatyw w tym zakresie, budowanie sieci międzynarodowych kontaktów pomiędzy MŚP, formatowanie klastrów

103

Bridging Business and Science

Uniwersytet
Jagielloński
Centrum Innowacji,
Transferu Technologii
i Rozwoju Uniwersytetu

Stworzenie szerokiej sieci na rzecz wzmocnienia
roli wyższych uczelni w zakresie transferu technologii i innowacji w sektorze zaawansowanych technologii. Zdefiniowanie i rozpowszechnienie dobrych praktyk w dziedzinie Transferu Technologii

67

7

EEA Enterprising Exchange
Academy

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji

Opracowanie polsko-angielskiego programu, który ma przyczynić się do nawiązania i wspierania
współpracy między uczelniami i szkołami, a małymi
i średnimi przedsiębiorstwami w uczestniczących
w projekcie regionach

78

8

Championing
Neighbourhoods

Polska
Akademia Nauk

Utworzenie sieci wspierającej i szkolącej liderów
społecznych

70

9

FEW! Funding Enterprising
Women!

Fundacja Kobieca
eFKa

Stworzenie szans założenia i rozwoju własnej firmy przez kobiety

65

Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między
regionami partnerskimi w celu wspierania grup
wykluczonych ze społeczeństwa, rozwój szkoleń
i programów szkoleniowych dla grup społecznych
w trudnej sytuacji materialnej dzieci

65

1

2

Green
Growth

Business
Growth
6

Inclusive
Growth
10

Social on Business

Razem
Źródło: opracowanie własne
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nych z transformacją regionalną oraz wypracowanie i rozwinięcie nowych metod podejścia do problemów, które wiążą
się z szybkim tempem rozwoju gospodarczego. Wymiana doświadczeń i wypracowywanie innowacyjnych metod współpracy międzynarodowej odbywa się poprzez wdrażanie podprojektów. W Małopolsce na ich realizację przeznaczone jest
ok. 300 tys. euro w podziale na dwie rundy aplikacyjne.

Projekt SMART
Projekt SMART – „Zrównoważone wspieranie procesów
transformacji regionalnej” – ma charakter Regionalnej Operacji Ramowej (Regional Framework Operation – RFO), czyli małego programu współpracy kilku regionów europejskich,
który umożliwia różnego typu instytucjom z regionów partnerskich realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym.

Efektem finalnym współpracy w ramach projektu SMART
będzie dokument – „Strategia zrównoważonego rozwoju
i transformacji regionalnej” – zawierający innowacyjne rozwiązania podstawowych problemów. W obliczu skupienia
środków z funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania na wspieraniu regionów przechodzących transformację gospodarczą, może on stanowić istotne narzędzie
pomocnicze przy realizacji polityki strukturalnej w latach
2007-13.

Wdrażanie Projektu rozpoczęło się 12 kwietnia 2005 r. a zakończy 31 marca 2008 r. Zaakceptowany budżet operacji
SMART wynosi 4,5 mln euro, z czego na Małopolskę przypada 450 tys. euro.
Przy realizacji projektu SMART województwo małopolskie
współpracuje z trzema regionami europejskimi: Aragonią
(Hiszpania) – Partner Wiodący, Saksonią (Niemcy) i Zachodnią Macedonią (Grecja). Regiony te, stojąc w obliczu procesów transformacji regionalnej, zdecydowały się wspólnie dążyć do zrównoważonego rozwoju. Współpraca ma przynieść
praktyczne rozwiązania problemów, które niesie ze sobą szybki rozwój gospodarczy, ciągłe zmiany w gospodarce europejskiej i w Europejskiej Polityce Spójności. Dwa główne obszary
zainteresowań to zmiany gospodarcze zorientowane na przyszłość oraz łagodzenie negatywnych – społecznie i ekologicznie – skutków transformacji.

Europejska Współpraca Terytorialna
2007-2013
Bazując na pozytywnych doświadczeniach projektów realizowanych w ramach Programów PHARE CBC (okres przedakcesyjny) oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA
(okres 2004-2006) Komisja Europejska postanowiła wspierać współpracę transgraniczną, transnarodową oraz międzyregionalną w ramach programów Europejskiej Współpracy
Terytorialnej.

Projekt umożliwia zaangażowanym regionom wymianę najlepszych praktyk, dotychczasowych doświadczeń związa-

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

Cele
308 mld euro

Zbieżność / konwergencja
(obecnie cel 1.)

Konkurencyjność regionów
i zatrudnienie
(obecnie cele 2. i 3.)

Europejska Współpraca
Terytorialna
(obecnie INTERREG III)

81,54
251,16 mld euro

15,95%
49,13 mld euro

2,52%
7,75 mld euro

Współpraca transgraniczna

Współpraca transnarodowa

Współpraca międzyregionalna

Rys. 9. Umiejscowienie Celu Europejska Współpraca Terytorialna w kontekście Nowej Perspektywy Finansowej UE
na lata 2007-2013
Źródło: opracowanie własne
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Tab. 5. Zestawienie podprojektów realizowanych w obu rundach aplikacyjnych w ramach projektu SMART

Lp

Komponent

Nazwa projektu

Beneficjent

Budżet
dla partnera
Małopolski
(w tys. euro)

Opis projektu

Projekty zrealizowane w 2006 roku

1

2

3

4

Zmiany
w gospodarce
zorientowane
na przyszłość

135

How a Technology Park…
– Jak poprzez park technologiczny można wspierać rozwój
obszaru geograficznego?

Miasto i Gmina
Skawina

Przygotowanie koncepcji powołania Parku Technologicznego
– Skawiński Obszar Gospodarczy, opracowanie studium wykonalności i planu zagospodarowania oraz sfinansowanie działań promocyjnych w celu pozyskania partnerów i inwestorów

30

NET-Rural – Nowa strategia
trwałego rozwoju turystyki na
obszarach wiejskich w oparciu
o środowisko naturalne

Gmina i Miasto
Dobczyce

Zapoczątkowanie nowych kierunków rozwoju gmin leżących
wokół Jeziora Dobczyckiego w oparciu o eko-turystykę; budowa wieży obserwacyjnej w Gaiku-Brzezowej wraz ze ścieżką
edukacyjno-rekreacyjną

47

Muzeum
Narodowe
w Krakowie

Budowa nowego portalu internetowego
www.muz-nar.krakow.pl oraz opracowanie oprogramowania
do systemu promocji i marketingu umożliwiającego m.in. rezerwację i zakup biletów oraz sprzedaż wydawnictw przez Internet, stworzenie sieci łączącej partnerskie instytucje kultury i
sektor MSP, zarządzanie instytucją

35

Małopolska
Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

Zwiększenie rozpoznawalności produktów z Małopolski wytwarzanych wg tradycyjnych receptur poprzez stworzenie systemu promocji produktów regionalnych przy wykorzystaniu
m.in. powszechnie rozpoznawalnej etykiety

23

SCT – Wsparcie dla instytucji kultury i turystyki kulturalŁagodzenie
nej – System promocji i marspołecznych
i ekologicznych ketingu
skutków transformacji regioRegiP – Perspektywy Roznalnej
woju i Promocji Produktów
Regionalnych

Projekty zrealizowane w 2007 roku

5

6

7

Stowarzyszenie
„U Siemachy”
z Krakowa

EURE – Wykorzystanie
energii odnawialnej w Europie

Promocja energii odnawialnej w Małopolsce: utworzenie w
Krakowie punktu informacji nt. wykorzystania energii odnaStowarzyszenie
wialnej oraz możliwości finansowania projektów z tej dziedziGmin Polska Sieć
ny, opracowanie mapy potencjalnych źródeł energii odnawial„Energie Cités”
nej, wydanie ulotek informacyjnych i kompendium wiedzy o
z Krakowa
energii odnawialnej na płycie CD, organizacja „dni otwartych”
w szkołach

30

Jagiellońskie
Centrum Innowacji Sp. z o.o.
w Krakowie

Wypromowanie nowopowstałego Klastra „Life Science” grupującego instytucje reprezentujące biznes, lecznictwo i naukę (wizualizacja i portal internetowy Klastra, aktywizacja sieci
współpracy, konferencja)

30

Tarnowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Promocja klastra medycznego, zrzeszającego przedsiębiorców
z sektorów medycznego i turystycznego: opracowanie strategii
marketingowej klastra, stworzenie strony internetowej, szkolenia dla pracowników i studentów

30

Wyższa Szkoła
Biznesu
– National-Louis University
w Nowym Sączu

Rozwój Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych: intensyfikacja współpracy firm tworzących klaster ze światem nauki, stworzenie bazy instytucji badawczych, odpowiadających
swoim profilem działalności klastra oraz elektronicznego forum współpracy; w czasie wdrażania projektu Klastrowicze
będą mieli okazję zaprezentować swoje firmy podczas warsztatów i konferencji

25

NAFEE – Nowe obszary
edukacji ekologicznej

Gmina
Raciechowice

Rewitalizacja byłej cegielni w Gruszowie: stworzenie centrum
edukacyjno-szkoleniowego, parku dydaktycznego prezentującego dawny przemysł, terenów dla rekreacji i sportu oraz zainicjowanie obsługi ruchu turystycznego przez lokalnych mieszkańców

16

Tradition Plus

Stowarzyszenie
„Gościniec”
(Lanckorona,
Sułkowice, Stryszów, Mucharz)

Wykorzystanie potencjału turystycznego 4 gmin podkrakowskich do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego:
promocja lokalnych produktów w oparciu o centrum obsługi,
stworzenie systemu identyfikacji wizualnej lokalnych atrakcji,
organizacja tradycyjnych jarmarków

37

Zmiany
w gospodarce
zorientowane
na przyszłość

Off Inno+ – Wspieranie rozwoju klastrów

9

11

Łagodzenie
społecznych
i ekologicznych skutków
transformacji
regionalnej

Stworzenie planu promocji działań na rzecz dzieci i młodzieży
wśród organizacji pozarządowych, przeprowadzenie serii szkoleń i treningów kompetencyjnych, przygotowanie wytycznych i
materiałów promocyjnych

CAB-NET – Budowanie potencjału organizacji pozarządowych

8

10

187

Razem

Źródło: opracowanie własne
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Europejska Współpraca Terytorialna (European Territorial
Cooperation) w obecnej perspektywie finansowej UE na lata
2007-2013 zastępuje programy Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III, wdrażane w okresie 2000-2006 (w Polsce od
roku 2004).

Podział na priorytety i tematy wraz z podziałem procentowym
alokacji przedstawia się następująco:
! Priorytet 1. Transgraniczna infrastruktura służąca rozwojowi (43% całkowitej alokacji)
# Temat 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
(24%)
# Temat 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska (19%)
! Priorytet 2. Rozwój społeczno-gospodarczy (34%)
# Temat 2.1 Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki (15%)
# Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (14%)
# Temat 2.3 Projekty sieciowe (5%)
! Priorytet 3. Mikroprojekty (17%)
! Priorytet 4. Pomoc Techniczna (6%)

EWT stanowi jednocześnie cel 3. Polityki Spójności UE, obok
Konwergencji (cel 1.) oraz Konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia (cel 2.)
W ramach programów EWT (współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wspierane będą operacje w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej
oraz międzyregionalnej.
Alokacja na całą UE wynosi 7,75 mld euro, w tym:
! Współpraca transgraniczna (5,58 mld euro),
dawny INTERREG IIIA;
! Współpraca transnarodowa (1,58 mld euro),
dawny INTERREG IIIB;
! Współpraca międzyregionalna (0,39 mld euro),
dawny INTERREG IIIC.

W ramach współpracy transnarodowej na obszarze Polski
wdrażane będą dwa programy:
! Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)
! Program Regionu Morza Bałtyckiego – (Baltic Sea Region
Programme)

7,75 mld euro

W ramach współpracy międzyregionalnej na całym obszarze UE będzie wdrażany jeden program pod nazwą INTERREG IVC, wspierający Inicjatywę KE „Regiony dla zmian ekonomicznych”.

Współpraca transgraniczna

Priorytety wsparcia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej precyzują następujące obszary tematyczne:

Europejska Współpraca Terytorialna

(obecnie INTERREG IIIA)
73,86% 5,58 mld euro

1. W zakresie współpracy transgranicznej – rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym poprzez wspólne strategie na
rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a przede
wszystkim poprzez:

Współpraca transnarodowa
(obecnie INTERREG IIIB)
20,95% 1,58 mld euro

Współpraca transnarodowa
(obecnie INTERREG IIIC; INTERACT/ESPON/URBACT)
5,19% 0,39 mld euro

Rys. 10. Struktura Celu Europejska Współpraca
Terytorialna 2007-2013
Źródło: opracowanie własne

W ramach współpracy transgranicznej na obszarze Małopolski
(obszar kwalifikowany obejmuje podregion nowosądecki oraz
powiat oświęcimski; poza Małopolską przygraniczne podregiony województwa śląskiego i podkarpackiego, po stronie
słowackiej kraje żyliński i preszowski) realizowany będzie Program Współpracy Przygranicznej Polska — Republika Słowacka 2007-2013. Alokacja EFRR całkowita na Program wynosi
157,4 mln euro (w tym strona polska 85,9 mln euro).

Rys. 11. Obszar kwalifikowany dla Programu
Współpracy Przygranicznej Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Źródło: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
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# wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju
MŚP, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego;
# wspieranie i poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, jak
również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym;
# wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi
i wiejskimi;
# zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług
i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów;
# rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja.

instrumentów inżynierii finansowej przeznaczonych do
wsparcia BRT w MŚP;
# środowisko: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze
transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę
i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powodziom;
propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi;
oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę;
# dostępność: działania mające na celu poprawę dostępu
do usług transportowych i telekomunikacyjnych oraz
ich jakości, w przypadku gdy mają one wyraźny wymiar
transnarodowy. Działania mogą obejmować: inwestycje
w transgraniczne sektory sieci transeuropejskich; poprawę dostępu na poziomie lokalnym i regionalnym do sieci
krajowych i transnarodowych; poprawę interoperacyjności systemów krajowych i regionalnych; oraz propagowanie zaawansowanych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych;
# zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne
skutki transnarodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i promowanie dziedzictwa
kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju
w skali transnarodowej

Ponadto EFRR może przyczyniać się do propagowania
współpracy prawnej i administracyjnej, integracji transgranicznych rynków pracy, lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości szans, szkoleń i integracji społecznej, a także do wspólnego wykorzystywania
zasobów ludzkich i infrastruktury na potrzeby BRT.
2. W zakresie współpracy transnarodowej – ustanowienie i rozwój współpracy transnarodowej poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na
następujących obszarach priorytetowych:
# innowacje: tworzenie i rozwój sieci naukowych i technologicznych oraz zwiększanie BRT i zdolności innowacyjnych na poziomie regionalnym, jeżeli mają one bezpośredni wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy
obszarów transnarodowych. Działania mogą obejmować: tworzenie sieci pomiędzy odpowiednimi placówkami szkolnictwa wyższego, instytucjami badawczymi
i MŚP; powiązania ułatwiające dostęp do wiedzy naukowej i transfer technologii pomiędzy ośrodkami BRT
a międzynarodowymi centrami doskonałości w dziedzinie BRT; współpracę bliźniaczą instytucji zajmujących się
transferem technologii; oraz opracowywanie wspólnych

3. W zakresie współpracy międzyregionalnej – wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie:
# współpracy międzyregionalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom;

- 84 -

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE
NR 1 (12) 2007

# wymiany doświadczeń dotyczących rozpoznawania,
transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk,
w tym dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich;
# działań obejmujących badania, gromadzenie danych, jak
również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we
Wspólnocie.

najmniej dwóch państw członkowskich. Decyzja o utworzeniu
EUWT jest podejmowana z inicjatywy jego członków.
EUWT wykonuje zadania, powierzane przez członków:
! wdrażania programów współpracy terytorialnej, współfinansowanych przez Wspólnotę, szczególnie w ramach funduszy strukturalnych
! realizacji każdego innego działania w dziedzinie ekonomicznej lub społecznej z wyłącznej inicjatywy członków z lub
bez finansowej interwencji Wspólnoty.

Nową inicjatywą Komisji Europejskiej ukierunkowanym na
wzmocnienie ram współpracy terytorialnej jest umożliwienie powoływania tzw. Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT, ang. European Groupings of Territorial Cooperation). Rozporządzenie dotyczące szczegółów
funkcjonowania tego typu struktur wejdzie w życie 1 sierpnia
2007 r. Propozycja Komisji wychodzi naprzeciw trudnościom
zgłaszanym przez państwa członkowskie w realizacji polityki transgranicznej. Jest także efektem rozszerzenia UE i powstania tym samym nowych granice i powiązań między nimi.
Idea ugrupowań narodziła się także w oparciu o doświadczenia w realizacji projektów w ramach IW INTERREG III.

Konkluzje dla Małopolski
Szeroko pojęta współpraca terytorialna może być kluczem
do wykorzystania szans płynących z integracji europejskiej
i wzmocnienia pozycji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej. Samorząd wojewódzki może mieć także swój
udział w procesie podniesienia spójności oraz konkurencyjności regionu na tle innych regionów europejskich.

Celem ugrupowań jest ułatwianie i promowanie transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej współpracy
(zwanej w skrócie współpracą terytorialną) państw członkowskich w celu zwiększenia spójności ekonomicznej i społecznej.
Ugrupowanie będzie posiadać osobowość prawną, w ramach
prawa krajowego zdolność do rozporządzania majątkiem ruchomym oraz nieruchomym, zatrudniania personelu oraz
może być podmiotem czynności prawnych.

Silna pozycja Małopolski w dziedzinie współpracy międzyregionalnej wynika z wielu czynników:
! jest liczącym się partnerem we współpracy międzyregionalnej,
! pozyskuje najwięcej środków z IW INTERREG IIIC w Polsce,
! jest aktywna w gremiach międzynarodowych (ARE, Eris@,
Komitet Regionów),
! jest aktywna w obszarze środkowoeuropejskim (współorganizuje Forum Regionów Grupy Wyszechradzkiej),
! posiada Biuro Regionalne w Brukseli,
! posiada dobre zaplecze regionalne do stworzenia sieci dystrybucji informacji, współpracy międzyregionalnej (Forum
Beneficjentów INTERREG IIIC, EWT),
! współpracuje z cenionymi i sprawnymi partnerami zagranicznymi,

EUWT może się składać z:
! państw członkowskich
! samorządów regionalnych
! samorządów lokalnych
! oraz innych podmiotów publicznych
(dyrektywa 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r.).
Członkami mogą być także stowarzyszenia składające się
z podmiotów należących do jednej lub kilku z tych kategorii.
EUWT składa się z członków położonych na terytorium przy-

Jest jeszcze wiele do zrobienia ale Małopolska jest na dobrej
drodze aby pokonać wszystkie słabości i faktycznie stać się re-
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gionem – polskim liderem w zakresie współpracy międzyregionalnej.
Słabe strony województwa małopolskiego:
! brak wystarczającej świadomości do korzystania ze środków Unii Europejskiej przeznaczanych na Europejską
Współpracę Terytorialną,
! brak wiedzy i doświadczeń dotyczących realizacji projektów w ramach EWT,
! nieefektywne systemy przepływu informacji dotyczącej
współpracy międzyregionalnej,
! niedostateczne wykorzystanie dotychczasowych kontaktów do tworzenia partnerstw, niezbędnych do aplikowania
o środki UE na współpracę międzyregionalną,
! niedoskonała wymiana informacji, know-how, dobrych
praktyk.
„Umiejętnie kreując sieć europejskiego partnerstwa zyskujemy przewodników, doradców a często inicjatorów wspólnych przedsięwzięć i promotorów naszych interesów wobec
europejskich instytucji. Nie do przecenienia jest wymiar poznawczy i społeczno – cywilizacyjny rozwiniętej współpracy międzyregionalnej – szczególnie, gdy przekłada się ona na
kontakty pomiędzy indywidualnymi mieszkańcami regionów
z różnych grup społecznych, zawodowych i wiekowych.”
Najważniejsze działania do podjęcia:
! budowanie zdolności instytucjonalnej i administracyjnej
małopolskich partnerów,
! budowanie sprawnego systemu przepływu informacji i kojarzenia partnerów w projektach,
Małopolska powinna angażować się w:
! projekty służące wymianie doświadczeń mające na celu
m.in.: podniesienie kompetencji partnerów z województwa małopolskiego oraz implementację najlepszych rozwiązań w różnych dziedzinach życia pochodzących od partnerów zagranicznych.
! projekty służące wymianie doświadczeń mające na celu
zmniejszenie dystansu rozwojowego pomiędzy regionami wzrastającymi, a rozwiniętymi regionami innych państw
członkowskich UE.
! projekty służące zwiększeniu zdolności absorpcyjnej środków UE.
! projekty służące wzmocnieniu pozycji Małopolski
! projekty angażujące nowe regiony z nowych państw członkowskich, oraz z poza obszaru UE.
Uczestnicząc w międzynarodowej współpracy regionów, możemy zyskać dużo więcej niż próbując poruszać się w przestrzeni europejskiej samodzielnie.

„STOP – zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko-słowackim pograniczu”
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