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Strategie ponadregionalne –
wspólne działania dla dobra regionu

Polska 

Zachodnia
[strategia przyjęta 

przez rząd  

30 kwietnia 2014 r.]

Polska 

Południowa
[strategia przyjęta 

przez rząd 

8 stycznia 2014 r.]

Polska 

Wschodnia
[strategia przyjęta przez rząd 

30 grudnia 2008 r. i 

zaktualizowana 11 lipca 2013 r.]

Polska 

Centralna
[strategia przyjęta 

przez rząd 

14 lipca 2015 r.]

?



Na jakich polach współpracujemy??

Integracja przestrzeni 
województw

Współpraca metropolitarna

Podwyższanie konkurencyjności 
gospodarki województw

Podwyższanie kapitału ludzkiego

Promocja Polski Południowej



Cele Strategii Rozwoju Polski Południowej

Polska Południowa nowoczesnym i atrakcyjnym 
regionem Europy

Europol górnośląsko-krakowski 
obszarem koncentracji innowacji 
i kreatywności, wyznaczającym 
trendy rozwojowe i wpisującym 

się w sieć najdynamiczniej 
rozwijających się metropolii 

europejskich

Polska Południowa 
przestrzenią partnerskiej 

współpracy na rzecz 
efektywnego 

wykorzystywania 
możliwości rozwojowych

Polska Południowa 
miejscem przyciągającym 

ludzi, podmioty i inicjatywy 
wzmacniające potencjały 

makroregionu



I cel strategiczny:

Europol górnośląsko-krakowski obszarem koncentracji innowacji 

i kreatywności, wyznaczającym trendy rozwojowe i wpisującym się w sieć 

najdynamiczniej rozwijających się metropolii europejskich 

wzmacnianie relacji oraz integracja Europolu górnośląsko-krakowskiego



1.1. Wykorzystanie potencjałów 

uczelni oraz jednostek 

badawczo-rozwojowych na 

rzecz wykreowania silnego 

i rozpoznawalnego centrum 

naukowego

1.2. Wykreowanie 
i wspieranie inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 

gospodarek w oparciu 
o potencjał obydwu aglomeracji 

miejskich

1.3. Tworzenie dynamicznego 

ośrodka kultury 

rozpoznawalnego wśród 

metropolii europejskich

1.4. Tworzenie struktur 

pozwalających na efektywny 

transfer zasobów 

Kierunki interwencji



II cel strategiczny:

Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz 

efektywnego wykorzystywania możliwości rozwojowych

łączenie aktywności podmiotów i potencjałów endogenicznych całego makroregionu oraz 

poszerzanie możliwości współpracy i realizowania projektów rozwojowych w Polsce Południowej



2.1. Współpraca podmiotów 

nakierowana na rozwijanie 

kapitału ludzkiego makroregionu

2.2. Wspólne tworzenie 

sieciowych produktów łączących 

podmioty i obszary 

makroregionu.

2.3. Infrastrukturalne 

integrowanie przestrzeni 

województw

2.4. Rozwijanie współpracy w 

zakresie ochrony środowiska 

i zabezpieczenia przed 

sytuacjami kryzysowymi

Kierunki interwencji



III cel strategiczny:

Polska Południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i 

inicjatywy wzmacniające potencjały makroregionu

wzmacnianie pozycji makroregionu w otoczeniu, 

w szczególności dzięki zwiększaniu atrakcyjności makroregionu dla podmiotów w otoczeniu



3.1. Tworzenie pakietowych 

produktów turystycznych 

wykorzystujących potencjał obydwu 

województw

3.2. Przyciąganie 

i organizacja wydarzeń 

o znaczeniu krajowym 

i międzynarodowym

3.3. Kreowanie oferty 
inwestycyjnej

3.4. Lobbing na rzecz 
makroregionu

Kierunki interwencji



Współpraca w praktyce 



Powiązaniamiędzy GMINAMI województw śląskiego i małopolskiego w zakresie

realizowanych zadań

Wyniki ankiety 

przeprowadzonej wśród JST:

Zwrot:

Małopolskie – 58,8%
Śląskie – 51,6% 

Główne obszary współpracy:

- kultura,
- turystyka,
- Promocja,
- edukacja,
- rynek pracy.



Pierwsze efekty wdrażania Strategii 



Pierwsze efekty wdrażania Strategii (I)

Źródło: GUS

Zmiana wartości PKB per capita Polski Południowej wg 

parytetu siły nabywczej (UE 27 = 100)  w latach 2003-2012 

wraz z prognozą na 2022 rok 

Zmiana stopy bezrobocia rejestrowanego Polski Południowej 

w latach 2004-2014 wraz z wartością docelową w 2022 roku 

(Polska=100) 



Pierwsze efekty wdrażania Strategii (II)

Źródło: GUS

Nakłady na działalność B+R na 1 mieszkańca w złotych 

w latach 2003-2013

Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 

mieszkańców Polski Południowej



Pierwsze efekty wdrażania Strategii (III)

Łączna długość dróg ekspresowych i autostrad w Polsce 

Południowej w latach 2003-2014 wraz z wartością docelową w 2022 

roku

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych bez stażu pracy

w makroregionie południowym w latach 2003-2014 wraz 

z wartością docelową w 2022 roku (w tys. osób)

Źródło: GUS



Dziękuję za uwagę


