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Konkurs dla
dziennikarzy

Regiony inwestują najlepiej
– 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet rozporządzeń
dotyczących unijnych funduszy. Polityka spójności
jest mocno obecna w realizacji Strategii Europa 2020.
Czy jest to korzystne dla całej Unii Europejskiej?
– Debata o roli polityki spójności w realizacji strategii Europa
2020 toczy się od dłuższego
czasu. Przede wszystkim z inicjatywy Komitetu Regionów pojawiły się zapisy o znaczeniu polityki spójności dla realizacji celów określonych w tym doku-
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Rozmowa z marszałkiem Markiem Woźniakiem nt. unijnej
polityki spójności po 2013 r.

mencie. Jest to bardzo korzystne dla całej Unii Europejskiej.
Z jednej strony zapewnia zintegrowaną, kompleksową realizację celów, czyli inteligentny,
zrównoważony i włączający rozwój. Z drugiej zaś jest szansą dla
samej polityki spójności, bo-

wiem daje jej możliwość przekształcenia się w bardziej nowoczesny instrument. Taki, który jest atrakcyjny dla wszystkich
regionów, niezależnie od poziomu ich rozwoju, a nie – jak dotąd był często postrzegany – forma rekompensaty za biedę.
– Wciąż trwa dyskusja nad
przyszłością polityki spójności. Od jej wyników zależy miejsce regionów w perspektywie finansowej 20142020. Dlaczego regiony powinny w większym stopniu
decydować o wydatkowaniu
funduszy europejskich?
– Regiony są znacznie bliżej
problemów rozwojowych niż
rządy krajów członkowskich czy
Unia Europejska. Choć dysku-

sja o przyszłości polityki spójności jeszcze się toczy, zaowocowała już wieloma decyzjami
korzystnymi dla regionów.
Dziś nikt nie kwestionuje już
tego, że regiony są najważniejszym podmiotem polityki rozwoju, a konkretne wyniki jej realizacji dowodzą, że na poziomie
regionalnym uzyskuje się najlepsze efekty. Tylko regiony
mogą w kompleksowy i zintegrowany sposób osiągać cele
rozwojowe. Studiując projekty
dokumentów wspólnotowych
w tym zakresie widzimy, że
szansa na silniejszą pozycję
regionów w kolejnej perspektywie finansowej jest duża.
– Pięć województw zachodnich stara się o dodatkowe

euro z Brukseli. Czy to realne po 2013 r.?
– Wspólnie z czterema regionami i Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego pracujemy nad
Strategią Polski Zachodniej.
Staramy się zidentyfikować obszary, w których regiony w tej
części kraju mają największy
potencjał. Trzeba też bronić
polityki spójności, która nowym państwom członkowskim
UE pozwala nadrobić dystans
do najlepiej rozwiniętych regionów i krajów. Wraz z innymi
marszałkami będziemy walczyć
o zwiększenie w przyszłości budżetów regionalnych programów operacyjnych i dodatkowe
pieniądze – m.in. dla Polski
Zachodniej.

W ramach prac Grupy Sterującej realizującej inicjatywę
„ P o l s k a Z a c h o d n i a 2 0 20 ” ,
toczy się obecnie dyskusja na
temat projek tów ponadregion al n y c h , k t ó re m a j ą b yć
wyrazem wspólnego i zintegrowanego podejścia województw do rozwoju tej części
kraju.
Z punktu widzenia województwa opolskiego priorytetowe działania powinny być
związane z udrożnieniem Odry
i jej pełnym włączeniem do
systemu śródlądowych dróg
wodnych Europy, ale również
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Połączyć Odrę z Europą

ze zwiększeniem retencji przeciwpowodziowej oraz poprawą przepustowości jej dolin
rzecznych.

W związku z intensywnością niekorzystnych zjawisk
demograficznych dotykających region opolski, jedną
z najważniejszych dla nas
kwestii jest z całą pewnością
poszukiwanie rozwiązań na
rzecz przeciwdziałania negatywnym tendencjom demograficznym.
Regionalne i lokalne rynki
pracy Polski Zachodniej mają
komplementarny i niewykorzystany potencjał dla rynków pracy regionów przygranicznych Niemiec i Republiki
Czeskiej. Intensyfikacja po-

Młodzież
o funduszach
wiązań, skutkująca spadkiem
bezrobocia w strefach pogranicza polsko-niemieckiego
i polsko-czeskiego, a pośrednio wzrostem integracji obszarów pogranicza, to główne
korzyści z realizacji przedsięwzięcia.
Z uwagi na słabość regionalnej sfery badawczo-rozwojowej, województwo opolskie
jest szczególnie zainteresowane sieciową współpracą
ośrodków akademickich Polski
Zachodniej i podejmowaniem
wspólnych przedsięwzięć badawczo-edukacyjnych z ośrod-

kami Niemiec i Republiki Czeskiej.
Uzgodnione przez województwa przedsięwzięcia będą
stanowić integralną część założeń do strategii rozwoju Polski Zachodniej, które marszałkowie pięciu województw
będą chcieli na początku przyszłego roku przekazać ministrowi rozwoju regionalnego
do dalszego wykorzystania w
pracach nad opracowaniem
strategii ponadregionalnej dla
tej części kraju.
marszałek województwa
opolskiego Józef Sebesta
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Projekty na miarę przyszłości
Mamy już za sobą wiele spotkań Grupy Sterującej w gronie
marszałków i ekspertów krajowych oraz regionalnych odpowiedzialnych za przygotowanie
założeń do projektu Strategii
Polski Zachodniej w perspektywie roku 2020.
Wypracowane ekspertyzy
i wymiana poglądów stanowią
niebagatelny potencjał intelektualny Polski Zachodniej.
Poprzez swoją wartość diagnostyczną i wizjonerską implikować będą szereg procesów, nie tylko na obszarze pięciu województw, ale również
w całej Polsce i obszarze przygranicznym.
Podczas prac nad Strategią
Polski Zachodniej 2020 województwo zachodniopomorskie
przedłożyło pod rozwagę partnerom swój pakiet strategicz-

nych projektów transregionalnych, koncentrujących się
przede wszystkim na problemach ponadwojewódzkich.
Wśród projektów infrastrukturalnych uwaga zachodniopomorskiego skupia się głównie
wokół rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza
Transportowego (CETC-RO-

UTE65), czyli dokończenia budowy drogi S3 i całej modernizacji sieci drogowej. Dotyczy to
bezpośredniego oddziaływania
drogi S3, poprawy parametrów
eksploatacyjnych Odrzańskiej
Drogi Wodnej i utworzenia portu śródlądowego w rejonie ujścia Odry przystosowanego do
obsługi transportu intermodalnego.
Równie duże znaczenie przywiązujemy do modernizacji i budowy infrastruktury przeciwpowodziowej i zabudowy regulacyjnej dla Odry i Nysy Łużyckiej,
modernizacji linii kolejowych
E-59 i CE-59 jako głównej arterii w osi północ – południe,
umocnienia szlaku żeglugowego Świnoujście – Ystad (w przyszłości – mam nadzieję – autostrady morskiej), poprawy
dostępności do portów mor-

Do 30 listopada trwa konkurs
dziennikarski pn. „Dobra informacja – efekt dotacja”.
Konkurs ma wyróżnić materiały dotyczące WRPO. Skierowany jest do dziennikarzy z radia, prasy i TV oraz serwisów internetowych.
Zgłoszone prace powinny zostać opublikowane lub wyemitowane między styczniem 2009
r. a listopadem 2011 r. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Jury, złożone z przedstawicieli
redakcji kilku wielkopolskich
mediów, wybierze zwycięzców.
Za zajęcie I miejsca laureaci
otrzymają 5000 zł, za II miejsce
– 3000 zł, a za III miejsce
– 2000 zł.

skich spełniających niewątpliwie funkcje bramowe Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym kontekście priorytetowe jest dla nas pogłębienie
głębokowodnego toru podejściowego do Świnoujścia do
głębokości umożliwiającej ruch
statków o zanurzeniu do 14,5
m oraz kontynuacja modernizacji toru wodnego Świnoujście
– Szczecin do głębokości 12,5
m. Postulujemy również utworzenie Makroregionalnego Centrum Logistyczno-Dystrybucyjnego obsługującego potoki ładunków intermodalnych do
i z województwa zachodniopomorskiego.
Poprzez realizację wymienionych projektów Polska Zachodnia ma szanse stworzyć
w osi północ – południe funkcjonalną jedność.

Ważne dla nas są też projekty społeczne, medyczne, turystyczne oraz sieci informatyczne. Zgłosiliśmy m.in. przedsięwzięcia dotyczące wysokospecjalistycznych transregionalnych centrów usług medycznych.
Istnieje realna szansa, by
przy tak ustalonych założeniach Strategia Polski Zachodniej 2020 w istotnym
zakresie stymulowała rozwój
współpracy międzywojewódzkiej, a także przygranicznej,
godząc równocześnie interesy
rozwojowe poszczególnych
partnerów porozumienia, co
jest warunkiem sine qua non
budowania wspólnej strategii.
marszałek województwa
zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz

Urząd Marszałkowski w Poznaniu już trzeci raz organizuje
konkurs pn. „Młodzi wiedzą
o funduszach”, adresowany do
gimnazjalistów i uczniów szkół
średnich.
Naukę i rywalizację połączono z lekcjami europejskimi,
a patronat nad konkursem
objęła europosłanka Sidonia
Jędrzejewska.
By zgłosić szkołę, należy do
14 listopada wysłać do urzędu
(DPR, ul. Szyperska 14, 61-754
Poznań) formularz dostępny
na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Lekcje odbędą się między listopadem 2011 r. a lutym
2012 r. Uczniowie poznają
m.in. uproszczony wniosek
o dotację, w którym opiszą, co
chcieliby zmienić w okolicy za
pieniądze z UE.
Na najlepszych czekają nagrody: wyjazd do Brukseli (dla
3 uczniów i opiekunów), czytnik
e-book, odtwarzacze mp3 i cyfrowe ramki do zdjęć.
Szczegóły na wrpo.wielkopolskie.pl.

