Załącznik nr 3 Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi Polski.

W poniższej tabeli przedstawiono cel główny oraz wybrane cele szczegółowe polskich dokumentów strategicznych w celu porównania ich z celami PWT PLSK 2014 – 2020. Ostatnia kolumna prezentuje najważniejsze obszary synergii PWT PL-SK 2014 – 2020 z celami polskich dokumentów strategicznych.

Tabela 1 Analiza zgodności PWT PL-SK 2014 – 2020 z dokumentami strategicznymi Polski. [Źródło: Opracowanie własne].
Obszary synergii PWT PL-SK 2014-2020
z celami polskich dokumentów
Lp.

Dokument strategiczny

Cel główny dokumentu

strategicznych

Wybrane cele szczegółowe dokumentu
CT 6
PI 6c

1

CT 7
PI 7b

PI 7c

CT 10
PI 10b

1

Długookresowa

Cel główny: poprawa

Cel 1 – wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów

Strategia Rozwoju

jakości życia Polaków

w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu

Kraju. Polska 2030.

(wzrost PKB na mieszkańca

oszczędności oraz podaży pracy i innowacji.

Trzecia fala

w relacji do najbogatszego

Cel 3 – poprawa dostępności i jakości edukacji na

nowoczesności.

państwa UE i zwiększenie

wszystkich etapach oraz podniesienie

http://monitorpolski.gov.

spójności społecznej) dzięki

konkurencyjności nauki.

pl/MP/2013/121

stabilnemu, wysokiemu

Cel 4 - wzrost wydajności i konkurencyjności

wzrostowi gospodarczemu,

gospodarki.

co pozwala na modernizację

Cel 5 – stworzenie polski cyfrowej.

kraju.

Cel 6 – rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost
zatrudnienia i stworzenie „workfare state”.
Cel 7 – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
oraz ochrona i poprawa stanu środowiska.
Cel 8 – wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego
wykorzystania potencjałów regionalnych.
Cel 9 – zwiększenie dostępności terytorialnej Polski
poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego
i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego.
Cel 11 – wzrost społecznego kapitału rozwoju.
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+
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Koncepcja

Efektywne wykorzystanie

Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne

przestrzennego

przestrzeni kraju i jej

równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie

zagospodarowania

terytorialnie

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla

kraju 2030 (KPZK 2030)

zróżnicowanych

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju,

http://www.mrr.gov.pl/ro

potencjałów rozwojowych

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz

zwoj_regionalny/Polityka

dla osiągania ogólnych

wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich

_przestrzenna/KPZK/Aktu

celów rozwojowych -

terytoriów.

konkurencyjności,

Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych

zwiększenia zatrudnienia,

skalach przestrzennych poprzez rozwijanie

sprawności funkcjonowania

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

państwa oraz spójności

Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających

w wymiarze społecznym,

osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska

gospodarczym i

przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.

terytorialnym w długim

Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

alnosci/Documents/KPZK2
030.pdf

okresie.
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Średniookresowa

Cel główny: Wzmocnienie i

Cele rozwojowe:

Strategia Rozwoju Kraju

wykorzystanie

I.1. Przejście od administracji do zarządzania

(ŚSRK) – Strategia

gospodarczych, społecznych

rozwojem.

Rozwoju Kraju 2020

i instytucjonalnych

I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe.

http://www.mrr.gov.pl/ro

potencjałów

I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji

zwoj_regionalny/Polityka

zapewniających szybszy i

indywidualnych potrzeb aktywności obywatela.

_rozwoju/SRK_2020/Docu

zrównoważony rozwój kraju

II.4. Rozwój kapitału ludzkiego.

oraz poprawę jakości życia

II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.

ludności.

II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.

ments/SRK_2020_112012
_1.pdf

Racjonalne gospodarowanie zasobami,
Poprawa efektywności energetycznej,
Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,
Poprawa stanu środowiska,
Adaptacja do zmian klimatu.
II.7. Zwiększenie efektywności transportu.
III.1. Integracja społeczna.
III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów
usług publicznych.
III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna
dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów
regionalnych.
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Strategia Rozwoju Kraju

Cel główny: Podniesienie

Priorytety:

na lata 2007-2015

poziomu i jakości życia

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

https://www.mir.gov.pl

mieszkańców Polski:

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.

/rozwoj_regionalny/Pol

poszczególnych obywateli

Wzrost zatrudnienia i podniesienia jego jakości.

ityka_rozwoju/SRK/Doc

i rodzin.

Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej

uments/SRK_2007_201

bezpieczeństwa.

5.pdf

Rozwój obszarów wiejskich.

+

+

+

+

+

+

+

+

Rozwój regionalny i podniesienie spójności
terytorialnej.
5

Raport: Polska 2030.

Celem zawsze są: wzrost

Wzrost konkurencyjności.

Wyzwania rozwojowe,

gospodarczy i poprawa

Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność

KPRM, lipiec 2009

jakości życia.

zasobów pracy.

https://zds.kprm.gov.pl/si

Podstawowym zadaniem

Odpowiedni potencjał infrastruktury.

tes/default/files/pliki/pl_2

dla państwa jest wspieranie

Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne.

030_wyzwania_rozwojow

procesów dyfuzji –

Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału

tworzenie i ciągła

intelektualnego.

aktualizacja skutecznych i

Solidarność i spójność regionalna.

efektywnych narzędzi

Poprawa spójności społecznej.

wyrównywania poziomów

Wzrost kapitału społecznego Polski.

e.pdf

potencjału rozwojowego i
warunków życia.
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 Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów

Krajowa Strategia

Efektywne wykorzystanie

Rozwoju Regionalnego

przez regiony specyficznych

2010-2020: regiony,

terytorialnie potencjałów

miasta, obszary

rozwojowych dla osiągania

marginalizacji

wiejskie.

celów rozwoju kraju –

(„spójność”).

http://isap.sejm.gov.pl/

wzrostu, zatrudnienia

DetailsServlet?id=WMP

i spójności terytorialnej

i partnerskiej

20110360423

w horyzoncie

ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).

(„konkurencyjność”).
 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
obszarów

problemowych

+

+

+

+

+

0

0

0

 Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej
realizacji

działań

rozwojowych

długookresowym.
7

Strategia

Cel główny: Zapewnienie

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami

Bezpieczeństwo

wysokiej jakości życia

środowiska.

Energetyczne

obecnych i przyszłych

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego

i Środowisko (projekt z

pokoleń z uwzględnieniem

i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.

dnia 25.11.2013r.)

ochrony środowiska oraz

Cel 3. Poprawa stanu środowiska.

http://bip.mg.gov.pl/files/

stworzenie warunków do

upload/19680/2013-11-

zrównoważonego rozwoju

25_BEi%C5%9A_v.4.1.pdf

nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego
zapewnić Polsce
bezpieczeństwo
energetyczne oraz
konkurencyjną
i efektywną energetycznie
gospodarkę.
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Polityka klimatyczna

Cel strategiczny: włączenie

Polski. Strategie

się Polski do wysiłków

redukcji emisji gazów

społeczności

cieplarnianych w Polsce

międzynarodowej na rzecz

do roku 2020

ochrony klimatu globalnego

(dokument przyjęty

poprzez wdrażanie zasad

przez RM 04.11.2003r.)

zrównoważonego rozwoju,

http://www.mos.gov.pl/g

zwłaszcza w zakresie

2/big/2009_04/795c8de3

poprawy wykorzystania

85204a0afd1e387e45383

energii, zwiększania

1b7.pdf

zasobów leśnych i
glebowych kraju,
racjonalizacji wykorzystania
surowców i produktów
przemysłu oraz
racjonalizacji
zagospodarowania
odpadów w sposób
zapewniający osiągnięcie
maksymalnych,
długoterminowych korzyści
gospodarczych, społecznych
i politycznych.

Wybrane cele szczegółowe w ujęciu sektorowym:
TRANSPORT
- promocja transportu publicznego w miastach,
- promocja stosowania paliw alternatywnych,
- zachęty do stosowania innych form transportu m.in.
transportu kombinowanego,
- zapewnienie płynności ruchu pojazdów,
- racjonalizacja zasad parkowania,
- redukcja zanieczyszczeń z pojazdów,
- promocja „czystych” pojazdów,
- poprawa infrastruktury dla rowerzystów i pieszych.
ROLNICTWO
- racjonalizacja użytkowania ziemi,
- promocja rolnictwa ekologicznego,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego w zakresie
stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej, stosowania
energooszczędnych technologii w produkcji rolniczej,
stosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w
rolnictwie i na obszarach wiejskich,
- zalesianie gruntów rolnych.
LEŚNICTWO
- ochrona lasów np. przed pożarami, przed gradacjami
owadów,
- uwzględnianie w gospodarce leśnej pochłaniania
CO2,
- wzrost wiązania CO2 wynikającego z przyrostu
biomasy oraz ze wzrostu wiązania węgla w glebie
ekosystemów leśnych założonych na gruntach
porolnych,
- działania wspierające zalesianie,
- przeciwdziałanie zmianom sposobu użytkowania
ziemi,
- ochrona gleb leśnych przed zmniejszeniem
zawartości węgla.
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Strategiczny plan

Cel główny: zapewnienie

1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i

adaptacji dla sektorów

zrównoważonego rozwoju

dobrego stanu środowiska.

i obszarów wrażliwych

oraz efektywnego

2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach

na zmiany klimatu do

funkcjonowania gospodarki

wiejskich.

roku 2020 z

i społeczeństwa w

3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu.

perspektywą do roku

warunkach zmian klimatu.

4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju

2030 (SPA 2020)

regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian

(wersja 23 z dnia

klimatu.

22.03.2013 r.)

5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do

http://www.mos.gov.pl/g

zmian klimatu.

2/big/2013_03/e436258f

6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających

57966ff3703b84123f642e

adaptacji do zmian klimatu.

81.pdf
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Krajowa strategia

Cel nadrzędny: zachowanie

ochrony i

bogactwa różnorodności

zrównoważonego

biologicznej w skali lokalnej,

użytkowania

krajowej i globalnej oraz

różnorodności

zapewnienie trwałości i

biologicznej wraz z

możliwości rozwoju

Programem Działań na

wszystkich poziomów jej

lata 2007-2013

organizacji

(załącznik do uchwały

(wewnątrzgatunkowego,

nr 270/2007 RM z dnia

międzygatunkowego i

26.10.2007r.)

ponadgatunkowego), z

http://biodiv.mos.gov.pl/b

uwzględnieniem potrzeb

iodiv/files/Krajowa_strate

rozwoju społeczno-

gia_roznorodnosci_biologi

gospodarczego Polski oraz

cznej.pdf

konieczności zapewnienia
odpowiednich warunków
życia i rozwoju
społeczeństwa.

1.Rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności
biologicznej oraz istniejących i potencjalnych
zagrożeń.
2. Skuteczne usunięcie lub ograniczanie pojawiających
się zagrożeń różnorodności biologicznej.
3. Zachowanie i/lub wzbogacenie istniejących oraz
odtworzenie utraconych elementów różnorodności
biologicznej.
4. Pełne zintegrowanie działań na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej z działaniami
oddziaływujących na tę różnorodność (m.in.
społeczeństwa, w tym organizacji pozarządowych),
przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy
zapewnieniem równowagi przyrodniczej, a rozwojem
społeczno-gospodarczym kraju.
5. Podniesienie wiedzy oraz ukształtowanie postaw i
aktywności społeczeństwa na rzecz ochrony i
zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej.
6. Udoskonalenie mechanizmów i instrumentów
służących ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu
różnorodności biologicznej.
7. Rozwinięcie współpracy międzynarodowej w skali
regionalnej i globalnej na rzecz ochrony i
zrównoważonego użytkowania zasobów
różnorodności biologicznej.
8.Użytkowanie różnorodności biologicznej w sposób
zrównoważony, podziału korzyści i kosztów jej
zachowania, w tym także kosztów zaniechania działań
rozwojowych ze względu na ochronę zasobów
przyrody.
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Krajowy Plan

Cel dalekosiężny: dojście do

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości

Gospodarki Odpadami

systemu gospodarki

wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego

2014 (załącznik do

odpadami zgodnego z

kraju wyrażonego w PKB,

uchwały nr 217 RM z

zasadą zrównoważonego

- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności

dnia 24.12.2010 r.)

rozwoju, w którym w pełni

recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw

http://dokumenty.rcl.gov.

realizowane są zasady

sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku

pl/M2010101118301.pdf

gospodarki odpadami, a w

energii z odpadów zgodnie z wymogami ochrony

szczególności zasada

środowiska,

postępowania z odpadami

- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na

zgodnie z hierarchią

składowiska odpadów,

sposobów postępowania z

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania

odpadami, czyli po pierwsze

odpadów,

zapobieganie powstawaniu

- utworzenie i uruchomienie bazy danych o

odpadów, a następnie

produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami

przygotowanie do

(BDO).

ponownego użycia,
recykling, inne metody
odzysku (czyli
wykorzystanie odpadów),
unieszkodliwienie, przy
czym najmniej pożądanym
sposobem ich
zagospodarowania jest
składowanie.
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Krajowy Program

Cel główny: realizacja

W Traktacie Akcesyjnym przewidziano niepełne

Oczyszczania Ścieków

systemów kanalizacji

stosowanie przepisów prawnych UE w zakresie

Komunalnych – KPOŚK

zbiorczej i oczyszczalni

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

2003

ścieków na terenach o

do 31.12.2015 r. zgodnie z celami pośrednimi:

http://kzgw.gov.pl/files/fil

skoncentrowanej

- do 31.12.2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być

e/Materialy_i_Informacje

zabudowie.

osiągnięta dla 674 aglomeracjach, co stanowi 69%

/Programy/KPOSK/kposk.
pdf

Trzecia Aktualizacja
Krajowego programu
oczyszczania ścieków
komunalnych - AKPOŚK
2010
http://kzgw.gov.pl/files/fil
e/Materialy_i_Informacje
/Programy/KPOSK/AKPOS
K2010.zip

całkowitego ładunku ścieków ulegających
biodegradacji,
- do 31.12.2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być
osiągnięta dla 1069 aglomeracjach, co stanowi 86%
całkowitego ładunku ścieków ulegających
biodegradacji,
- do 31.12.2013 r. zgodność dyrektywy powinna być
osiągnięta w 1165 aglomeracjach, co stanowi 91%
całkowitego ładunku zanieczyszczeń ulegających
biodegradacji.
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Plany gospodarowania

Głównym celem jest

wodami na obszarach

realizacja celu Ramowej

dorzeczy:

Dyrektywy Wodnej w

 PGWD Wisły

zakresie osiągnięcia

http://isap.sejm.gov.pl/

dobrego stanu wszystkich

Download?id=WMP201

wód do 2015 roku.

10490549&type=2

Dla każdego planu

 PGWD Odry
http://isap.sejm.gov.pl/
Download?id=WMP201
10400451&type=2

 PGWD Dniestru
http://isap.sejm.gov.pl/
Download?id=WMP201
10380425&type=2

 PGWD Dunaju
http://isap.sejm.gov.pl/
Download?id=WMP201
10510560&type=2

gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza są
wyznaczane cele
środowiskowe oraz
wskazane derogacje.

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych (na
przykładzie dorzecza Wisły) oraz obszarów
chronionych, ustalonych na mocy art. 4 RDW:
- dla JCW, będących obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale ekologicznym, celem
środowiskowym będzie utrzymanie tego
stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód celem
będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych
części wód – co najmniej dobrego potencjału
ekologicznego. Dla osiągnięcia dobrego
stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych
na mocy art. 4 RDW:
- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń do wód podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części
wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi
w RDW),
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem
a zasilaniem wód podziemnych,
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia
znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu
stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego
wskutek działalności człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części
wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym
stanie chemicznym i ilościowym, celem
środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
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Wstępna ocena ryzyka

Celem WORP jest:

powodziowego (WORP)

oszacowanie skali

Raport z wykonania

zagrożenia powodziowego

WORP

dla obszarów dorzeczy oraz

http://www.kzgw.gov.pl/f

identyfikacja znaczącego

iles/file/Materialy_i_Infor

ryzyka powodziowego na

macje/WORP/Raport.pdf

tych obszarach.

Brak celów szczegółowych.

0

Informacje te posłużyły do
wskazania odcinków rzek,
dla których zostaną
opracowane mapy
zagrożenia powodziowego i
mapy ryzyka
powodziowego.
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Projekt Polityki Wodnej

Cel nadrzędny: zapewnienie

1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału

Państwa do roku 2030

powszechnego dostępu

wód oraz związanych z nimi ekosystemów.

(z uwzględnieniem

ludności do czystej i

2. Zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla

etapu 2016) - po

zdrowej wody oraz istotne

zaspokojenia potrzeb ludności, środowiska

konsultacjach

ograniczenie zagrożeń

naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie

społecznych i po

wywoływanych przez

uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki.

uzgodnieniach

powodzie i susze w

3. Ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy

wewnątrzresortowych.

połączeniu z utrzymaniem

oraz minimalizowanie ryzyka występowania sytuacji

http://www.kzgw.gov.pl/f

dobrego stanu wód i

nadzwyczajnych.

iles/file/Programy/PPWP2

związanych z nimi

4. Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania

030/PWP_28_09_2011Ms

ekosystemów, przy

zasobami wodnymi i gospodarowania wodami.

.doc

zaspokojeniu

+

uzasadnionych potrzeb
wodnych gospodarki,
poprawie spójności
terytorialnej i dążeniu do
wyrównania dysproporcji
międzyregionalnych oraz
uwzględnieniu integrowania
potrzeb ochrony
środowiska wodnego z
innymi działami gospodarki,
w tym transportu,
rolnictwa, energetyki i
turystyki.

14

-

0

0

16

Program wodno-

Osiągnięcie przez wody

Celami środowiskowymi dla wód, zgodnie z art. 4

środowiskowy kraju

celów środowiskowych,

RDW, są:

http://www.kzgw.gov.pl/f

których wypełnienie w

1. Niepogarszanie stanu części wód.

iles/file/Programy/PWSK/

określonym czasie pozwoli

2. Osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan

Program_wodno-

uzyskać efekty w postaci

ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych,

lepszego stanu wód.

dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód

srodowiskowy_kraju.pdf

podziemnych.
3. Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w
innych unijnych aktach prawnych i polskim prawie, w
odniesieniu do obszarów chronionych (w tym
wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych, narażonych na zanieczyszczenia
związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru
wody dla zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia,
przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt
wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony
siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie).
4. Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu
substancji priorytetowych do środowiska lub
ograniczone zrzuty tych substancji.
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Strategia Rozwoju

Cel główny: zwiększenie

Cele strategiczne:

Transportu do 2020

dostępności transportowej,

1. Stworzenie zintegrowanego systemu

roku (z perspektywą do

poprawa bezpieczeństwa

transportowego.

2030 r.)

uczestników ruchu i

2. Stworzenie warunków dla sprawnego

http://www.transport.gov

efektywności sektora

funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju

.pl/files/0/1795904/13012

transportowego poprzez

efektywnych systemów przewozowych.

2SRTnaRM.pdf

tworzenie spójnego,

Cele szczegółowe:

zrównoważonego i

- stworzenie nowoczesnej, spójnej infrastruktury

przyjaznego użytkownikowi

transportowej,

systemu transportowego w

- poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem

wymiarze krajowym,

transportowym,

europejskim i globalnym.

- bezpieczeństwo i niezawodność,
- ograniczenie negatywnego wpływu transportu na
środowisko,
- zbudowanie racjonalnego modelu finansowania
inwestycji infrastrukturalnych.
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Strategia Rozwoju

Brak sprecyzowanego celu

Województwa

głównego.

Śląskiego
http://www.slaskie.pl/str
ona_n.php?jezyk=pl&grup
a=3&dzi=1334141717&id
_menu=566

 województwo śląskie regionem nowoczesnej
gospodarki rozwijającej się w oparciu o
innowacyjność i kreatywność;
 województwo śląskie regionem o wysokiej jakości
życia opierającej się na powszechnej dostępności do
usług publicznych o wysokim standardzie;
 województwo śląskie regionem atrakcyjnej i
funkcjonalnej przestrzeni;
 województwo śląskie regionem otwartym będącym
istotnym partnerem rozwoju Europy.
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+
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 silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego

Strategia Rozwoju

Efektywne wykorzystanie

Województwa

potencjałów regionalnej

dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności

Małopolskiego

szansy dla rozwoju

zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców;

http://www.malopolskie.p

gospodarczego oraz wzrost

l/RozwojRegionalny/Aktu

spójności społecznej i

przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu

alizacja/

przestrzennej Małopolski w

potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury;

 wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze

wymiarze regionalnym,

 wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność

krajowym i europejskim.

komunikacyjna regionu dla konkurencyjności
gospodarczej i spójności przestrzennej;
 silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz
wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w
wymiarze regionalnym i krajowym;
 atrakcyjne ośrodki usług publicznych i
gospodarczych zapewniające szanse na rozwój
mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów
wiejskich;
 wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców
Małopolski w wymiarze środowiskowym,
zdrowotnym i społecznym;
 efektywnie zarządzane województwo, którego
rozwój oparty jest na współpracy i mobilizowaniu
zasobów.
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 rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne

Strategia Rozwoju

Efektywne wykorzystanie

Województwa

zasobów wewnętrznych i

specjalizacje jako przejaw budowania

Podkarpackiego

zewnętrznych dla

konkurencyjności krajowej i międzynarodowej;

http://www.umwp.podka

zrównoważonego i

rpackie.pl/index.php/strat

inteligentnego rozwoju

czynników: innowacyjności regionu oraz poprawy

egia/2634-sejmik-

społeczno-gospodarczego

poziomu życia mieszkańców;

wojewodztwapodkarpackiego-przyjalstrategie-rozwojuwojewodztwapodkarpackie-2020-wraz-

drogą do poprawy jakości
życia mieszkańców.

 rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako

 podniesienie dostępności oraz poprawa spójności
funkcjonalno-przestrzennej jako element
budowania potencjału rozwoju regionu;
 racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z

z-prognoza-

poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem

oddzialywania-na-

na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych

srodowisko

warunków życia mieszkańców oraz rozwoju
gospodarczego województwa.
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 Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni

Plan Zagospodarowania

Kształtowanie harmonijnej

Przestrzennego

struktury przestrzennej

Województwa

województwa śląskiego

 Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej.

Śląskiego

sprzyjającej

 Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie

http://slaskie.pl/planzago

wszechstronnemu

systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny

spodarowania/

rozwojowi województwa.

rozwój terenów otwartych.

województwa.

+

+

+

0

+

+

+

+

 Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury.
 Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie
zarządzania przestrzenią.
 Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie
planowania przestrzennego.
22

 dążenie do poprawy wykształcenia, aktywności i

Plan Zagospodarowania

Harmonijne

Przestrzennego

gospodarowanie

Województwa

przestrzenią jako podstawa

Małopolskiego

dynamicznego i

http://www.malopolskie.p

zrównoważonego rozwoju



l/RozwojRegionalny/Plan/

województwa.

 lepsza dostępność komunikacyjna regionu;

przedsiębiorczości mieszkańców;
 wysoka jakość środowiska przyrodniczego i
kulturowego;
trwały rozwój gospodarczy;

 harmonijny rozwój całej Małopolski;
 wzajemne wsparcie regionów sąsiadujących w
działaniach na rzecz rozwoju;
 maksymalizacja pozytywnych efektów integracji.
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Plan Zagospodarowania

Sterowanie rozwojem

Cele polityki przestrzennej województwa w dziedzinie

Przestrzennego

przestrzennym,

środowiska naturalnego i kulturowego, infrastruktury

Województwa

podejmowanie działań oraz

społeczno-gospodarczej, komunikacji i infrastruktury

Podkarpackiego

określenie i realizacja zadań

technicznej, struktur przestrzennych, obejmują:

http://www.pbpp.pl/opra

publicznych o znaczeniu

 efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania;

cowania/zakonczone/art-

ponadlokalnym.

 poprawa jakości życia i równoważenie rozwoju;

16.html

 zwiększenie konkurencyjności województwa.

Legenda:

+

występuje wyraźna synergia pomiędzy celami PWT PL-SK 2014-2020 a celami analizowanego dokumentu

0

brak wyraźnej korelacji pomiędzy celami PWT PL-SK 2014-2020 a celami analizowanego dokumentu

-

sprzeczność pomiędzy celami PWT PL-SK 2014-2020 a celami analizowanego dokumentu
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+

+

+

0

Podsumowanie:

Cele określone w PWT PL-SK 2014-2020 są na ogół spójne z krajowymi dokumentami strategicznymi.
Realizacja Programu będzie sprzyjać realizacji celów określonych w poszczególnych polskich
dokumentach strategicznych, gdyż jego cele są spójne z większością przeanalizowanych
dokumentów. Niektóre z nich nie są bezpośrednio związane z Programem z uwagi na jego charakter
oraz ograniczone środki finansowe. Tylko dla jednego dokumentu strategicznego nie znaleziono
żadnej korelacji z celami Programu, gdyż nie jest on bezpośrednio związany z tematyką Wstępnej
oceny ryzyka powodziowego. Potencjalną rozbieżność zidentyfikowano w zakresie Krajowej strategii
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem Działań na
lata 2007-2013, Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, Projektu polityki wodnej
państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), Programu wodno-środowiskowego kraju,
jedynie w przypadku realizacji działań w ramach priorytetu inwestycyjnego 7b, które obejmują
rozbudowę i modernizację dróg przygranicznych, w tym budowę nowych dróg.
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