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 WARIANTOWANIE STRATEGII KTÓRĘDY I GDZIE PODĄŻAĆ??? 



 

 WIZJA - DOLNY ŚLĄSK 2030 

WIZJA DOLNEGO ŚLASKA 2030 

 

BLIŻEJ SIEBIE 

 

Dolny Śląsk 2030 

regionem równomiernego rozwoju, 

regionem zintegrowanym, 

nowoczesnym 

i konkurencyjnym. 



 

 WIZJA - DOLNY ŚLĄSK 2030 

BLIŻEJ SIEBIE 

 
 niwelacja rozwojowych dysproporcji, 

 wzrost obywatelskiej aktywności, 

 wieloaspektowa integracja, 

 partycypacyjne zarządzanie regionem. 



Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku 

Cel nadrzędny Strategii DOLNY ŚLĄSK 2030 

HARMONIJNY ROZWÓJ REGIONU 

I WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA 

DOLNOŚLĄSKIEJ SPOŁECZNOŚCI 
Cele strategiczne 

wzmocnienie gospodarczego potencjału regionu; 

zwiększenie jakości i dostępności usług 

publicznych; 

 rozwój regionalnego kapitału społecznego; 

prorozwojowe wykorzystanie i ochrona zasobów 

środowiska naturalnego; 

wzrost terytorialnej spójności regionu. 



Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku 

CEL STRATEGICZNY 

WZMOCNIENIE GOSPODARCZEGO POTENCJAŁU 

REGIONU 

progospodarcze wykorzystanie endogenicznych 

potencjałów subregionów (subregionalne 

inteligentne specjalizacje, m.in. turystyka i lecznictwo 

uzdrowiskowe, przetwórstwo rolno-spożywcze); 

 rewitalizacja bazy ekonomicznej regionu; 

efektywna współpraca nauki i biznesu (sieć parków 

technologicznych, ośrodków badawczo-

rozwojowych, centrów nauki i innowacji o 

regionalnym znaczeniu); 

wzmocnienie europejskiej konkurencyjności regionu, 

jego marki i tożsamości. 



Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku 

CEL STRATEGICZNY 

ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG 

PUBLICZNYCH 

 

 rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury 

technicznej (usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, sieciowego 

zasilania w gaz, energię elektryczną i cieplną); 

 rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury 

społecznej w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, 

opieki społecznej, kultury, turystyki, rekreacji i sportu; 

poprawa jakości usług publicznych (w tym 

administracyjnych). 



Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku 

CEL STRATEGICZNY 

ROZWÓJ REGIONALNEGO KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO 

 

kształtowanie regionalnego sektora obywatelskiego 

(m.in. wielodziedzinowy regionalny budżet obywatelski); 

wzrost społecznej integracji; 

 rozwój ekonomii społecznej; 

ustawiczne kształcenie i doskonalenie zawodowe; 

 regionalna polityka senioralna; 

wzrost publicznego bezpieczeństwa. 



Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku 

CEL STRATEGICZNY 

PROROZWOJOWE WYKORZYSTANIE I OCHRONA 

ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

poprawa stanu wszystkich komponentów środowiska 

(w tym wspieranie gospodarki niskoemisyjnej i 

gospodarki odpadami); 

efektywne wykorzystanie walorów i zasobów 

środowiska (surowce, atrakcyjność przestrzeni, wody 

lecznicze i termalne …)   

efektywna polityka krajobrazowa - ochrona wartości 

krajobrazu; 

 rozwój infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej; 

wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 



Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku 

CEL STRATEGICZNY 

WZROST TERYTORIALNEJ SPÓJNOŚCI REGIONU 

 

 regionalna sieć dróg publicznych i sieć kolejowa 

(realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, 

modernizacyjnych i remontowych zwiększających 

dostępność komunikacyjną subregionów; kolejowe 

połączenia aglomeracyjne); 

 regionalna infrastruktura informacyjna o wysokich 

standardach funkcjonalno-użytkowych. 



Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku 

 

 

Konkretyzacja celów strategicznych: 

 

 PRIORYTETY (cele operacyjne) 

 

 DZIAŁANIA STRATEGICZNE (zbliżone 

tematycznie grupy przedsięwzięć - zadań 

strategicznych) 



Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku 

STRUKTURA DOKUMENTU 

(propozycja Komitetu Ekspertów) 

 

 Diagnoza prospektywna 

 Wizja i cele rozwoju regionu 

 Terytorialny wymiar polityki rozwoju regionu 

 Finansowanie rozwoju regionu 

 Wdrażanie strategii rozwoju województwa 

dolnośląskiego 

 Monitoring i ewaluacja strategii rozwoju 

województwa dolnośląskiego 



DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ  

www.obrebalski.pl 


