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TREND 1. 

 status quo + ewentualnie 
drobne korekty  

np. wzmocnienie władzy wykonawczej 
– „gabinet regionalny” 

TREND 3. 

korporacja 

udziałowców  

TREND 2. 

szafarz 

funduszy UE  

NOWE KOMPETENCJE STRATEGICZNE 

  brak oznak ewolucji systemu  
w stronę modelu hiszpańskiego,  

czy włoskiego 

dominacja EPS nad 
krajową polityką rozwoju:  

co najmniej kolejnych 7 lat 

coraz większa pewność,  
że współpraca oraz 

partnerstwo się opłacają   

aspekt ustrojowy aspekt funkcjonalny 

Jaki kierunek rozwoju polskich regionów? 



wewnątrzregionalnie 

● rzecznictwo 

spraw regionu 

● lobbing 

● ofensywny podział 

funduszy UE 

● zdolność 

kooperacyjna 

● zasoby własne: 

- budżet 

- fundusze UE 

- jednostki podległe 

 

W jakich obszarach rozwijać  

nowe kompetencje strategiczne? 

siła sprawcza polskich regionów   

sfera  

podległości 

sfera  

współzależności 

sfera  

oddziaływania 

makroregionalnie rząd KE rząd KE 

NOWE KOMPETENCJE STRATEGICZNE 



DEBATA 

Jakie wyzwania i zasoby dla nowych 

kompetencji strategicznych? 

multilevel governance  

ANALIZY 

DECYZJE 

kapitał społeczny 



Dlaczego warto budować w regionie  

myśl strategiczną? 

 rozwój regionalny coraz bardziej zależy od mega-trendów: 

presji na cyfryzację, metropolizację i innowacje  

 scenariusze, które jeszcze niedawno były niemożliwe,  

dziś są bardzo prawdopodobne (Grecja poza UE) 

 kryzys gospodarczy przewartościował scenę polityczną 

Europy, ale i sposób myślenia polityków o rozwoju 

 bieżące działania zazwyczaj dominują nad refleksją,  

czy suma tych działań na pewno prowadzi nas  

we właściwym kierunku      



Jakich strategii potrzebują regiony? 

 takich, które wykraczają poza prostą diagnozę stanu bieżącego 

 takich, które są efektem realnego wyboru czegoś kosztem 

rezygnacji z czegoś innego  

 takich, które nie ograniczają się do rozwiązywania bieżących  

spraw, czy zaspokajania doraźnych zobowiązań   

 takich, które są optymistycznym i ambitnym, ale realnym planem 

działania – prowadzącym do wzmocnienia gospodarki i poprawy 

jakości życia, ale nie do przeinwestowania  

 takich, które są wspólnie uzgodnioną mapą drogową dla sektora 

publicznego, ale też sygnalizują oczekiwanie co do podziału ról 

pomiędzy partnerów społecznych i gospodarczych 



 

 

strategia rozwoju 

 

plan zagospodarowania  

województwa 

krajowa  
polityka  

regionalna 

europejska 
polityka  

regionalna 

regionalna 
polityka 
rozwoju 



Elementy regionalnego think tanku 

               obserwatorium regionalne 

              forum regionalne 

              debata publiczna 



POSTĘP WYKONANY: 

• kilkadziesiąt projektów badawczych  

• cykl 5 konferencji krakowskich  

• biblioteka obserwatoriów  

• baza informacji regionalnych 

 

BĘDZIE NIEBAWEM… 

• regionalny model prognostyczny 

Obserwatorium regionalne: 



Upowszechnianie analiz regionalnych i myśli strategicznej 



Seminarium poświęcone roli kapitału 

społecznego, 12.2009 

Seminarium poświęcone finansom 

publicznym, 02.2010 

Konferencja poświęcona roli uczelni 

wyższych, 04.2010 

Seminarium  

dotyczące  

roli obszarów  

wiejskich, 05.2010 

Konferencja  

dotycząca  

roli miast, 09.2010 

Konferencje Krakowskie 2008-2011 

Wpływ na rozwój regionu przez inicjowanie debaty publicznej 



Dziękuję za uwagę 


