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Polska Zachodnia 2020
Podjęta przez marszałków pięciu regionów inicjatywa „Polska Zachodnia 2020” pozwoli przygotować
dokumenty, które ułatwią starania o dodatkowe pieniądze z Brukseli po 2013 r.
race nad przedsięwzięciem „Polska Zachodnia
2020” trwają od kilkunastu miesięcy. W sierpniu
2010 r. w Szczecinie marszałkowie pięciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – podpisali porozumienie w sprawie
podjęcia wspólnych prac nad
strategią i programem operacyjnym dla Polski Zachodniej.
Precyzuje ono potrzeby, najważniejsze obszary wsparcia
oraz ramy współpracy regionów.
Ustalono kilka priorytetów:
komunikację, społeczeństwo
informacyjne, naukę oraz jej
współpracę z gospodarką, bezpieczeństwo energetyczne, zasoby wodne i ochronę przeciwpowodziową, planowanie
przestrzenne i rozwój miast
oraz turystykę. Zakłada się też
wzmocnienie pozycji zachodnich województw wobec sąsiednich landów niemieckich w
taki sposób, by pobudzić współpracę transgraniczną.
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Wsparcie z ministerstwa

– Współpraca województw
Polski Zachodniej jest już sama
w sobie pewnym fenomenem,
niemającym analogii w Polsce
– mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. – Oprócz głównego
projektu opracowania wspólnej
strategii przenosi się też na
inne dziedziny aktywności województw, które zdecydowanie
chcą ze sobą współpracować.
Atmosfera tej współpracy jest
bardzo dobra i coraz wyraźniej
widać, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego też chce
z nami współdziałać.
Zdaniem wiceministra Waldemara Sługockiego ostateczny kształt dokumentu uzależniony jest od przyszłej polityki
regionalnej kraju, a przede
wszystkim – od polityki spójności UE 2014-2020.
Polska racja stanu

Polska Zachodnia to region
charakteryzujący się własną
specyfiką, zarówno w kwestiach przestrzennych, jak również rozwoju gospodarczego
czy społecznego. Oprócz silnych
ośrodków wzrostu, takich jak
Wrocław i Poznań oraz obej-
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Strategia dla pogranicza zachodniego jest opracowywana

we współpracy z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego (MRR).
Wspólne stanowisko zostało
uwzględnione w najważniejszych dokumentach pozwalających ubiegać się o eurofundusze, m.in. w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na
lata 2010-2020.
W ub. roku marszałkowie
byli gośćmi minister Elżbiety
Bieńkowskiej, która z dużym zainteresowaniem i konkretnymi
obietnicami wsparcia przyjęła
koncepcję tych działań. Ministerstwo zadeklarowało czynne
włączenie się w prace nad dokumentami, decydując się też
na partycypowanie w kosztach
ich sporządzenia.
To pierwsza tego typu oddolna inicjatywa w kraju. Dzięki niej powstają ekspertyzy i raporty niezbędne do opracowania przez MRR programu operacyjnego dla Polski Zachodniej, uwzględniającego specyfikę i problemy rozwojowe tej
grupy województw. W przyszłości będzie można pozyskać
pieniądze krajowe i unijne na
wsparcie wspólnych, istotnych
dla całego tego obszaru (a
więc również dla Wielkopolski)
przedsięwzięć.

Rozmowy włodarzy województw w Poznaniu (26 sierpnia). Od lewej: wicemarszałek opolskiego Tomasz Kostuś, wicemarszałek zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, wicemarszałek dolnośląskiego Marek Łapiński, marszałek lubuskiego Elżbieta Polak, marszałek
wielkopolskiego Marek Woźniak i marszałek zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

mujące je aglomeracji, występują tutaj obszary zaniedbane.
Skala trudności nie jest tam
mniejsza od problemów występujących w innych częściach
kraju, dotąd tradycyjnie uznawanych za słabo rozwinięte,
jak dodatkowo wspierana
z funduszy unijnych Polska
Wschodnia.
– Inicjatywa marszałków od
początku ma z jednej strony
obalić mit dostatniej i bezproblemowej Polski Zachodniej,
a z drugiej uświadomić, że dla
konkurencyjności kraju ważny
jest rozwój wszystkich jego części, także tej zachodniej,
o której często zapomina się
w stolicy – podkreśla Grzegorz
Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu. – Sytuacja w Polsce Zachodniej ma duże znaczenie dla konkurencyjności
polskiej gospodarki, szczególnie dla jej pozycji w Unii Europejskiej. Ważne jest, by niwelować różnice między Polską
a bogatszymi regionami UE.

Granica z Niemcami powinna
być źródłem korzyści, a nie tylko linią rozdzielającą obszary
o różnych poziomach rozwoju.
Dzięki wspólnym kluczowym
inwestycjom pięciu województw możemy dać impuls do
rozwoju tej części kraju. Rozwój Polski Zachodniej to zatem
dobrze rozumiana polska racja
stanu.
Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak mówi,
że o randze inicjatywy Polski
Zachodniej świadczy też fakt, iż
strona niemiecka przedstawiła
propozycje uściślenia tej współpracy, np. w obszarze infrastruktury.
Dyskusje ekspertów
i raporty

Dotąd odbyło się sześć spotkań
Grupy Sterującej strategią rozwoju Polski Zachodniej: w Rokosowie, Poznaniu, Książu,
Niechorzu, Łagowie Lubuskim
i Opolu. Zgodnie z harmonogramem prac, członkowie grupy (urzędnicy z województw,

przedstawiciele MRR, naukowcy i eksperci) spotkają się jeszcze 5-7 grudnia w Rokosowie.
Równolegle do prac grupy
roboczej odbywają się cykliczne
spotkania marszałków pięciu
regionów, stanowiące o podstawach politycznych i decyzyjnych przedsięwzięcia. Np.
w poznańskim hotelu Andersia
26 sierpnia odbyło się dziesiąte spotkanie szefów regionów.
Obrady w stolicy Wielkopolski
rozpoczęły dyskusję nad kluczowymi projektami, najważniejszymi z punktu widzenia regionów. Marszałkowie dyskutowali też nad sformułowaniem wizji rozwoju Polski Zachodniej.
W ramach prac nad strategią
sporządzono dotąd 6 ekspertyz
sfinansowanych przez MRR
oraz 11 ekspertyz, które zostały opłacone przez urzędy
marszałkowskie. Te dokumenty – dotyczące kluczowych
aspektów rozwoju społecznogospodarczego Polski Zachodniej, wspólnie z raportami
regionalnymi – są punktem
wyjścia do sporządzanych
obecnie przez ekspertów kluczowych: „Raportu diagnostycznego” (dr hab. W. Dziemianowicz) oraz „Raportu założeń do strategii ponadregionalnej dla Polski Zachodniej”
(prof. J. Szlachta).
Po przekazaniu ostatniego
raportu to właśnie MRR przejmie wiodącą rolę w pracach
nad strategią rozwoju Polski Zachodniej. Przy ścisłej współpracy z pięcioma regionami
ministerstwo będzie odpowiedzialne za przygotowanie projektu strategii i wniesienie go
na Radę Ministrów.
Gotowy dokument będzie
istotny podczas programowania
europejskiej polityki spójności
w Polsce w latach 2014-2020,
a efektem mógłby być program operacyjny rozwoju Polski
Zachodniej lub nowy kontrakt
terytorialny między rządem
a pięcioma województwami.
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