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Efektywne instrumenty rozwoju terytorialnego – doświadczenia regionów w zakresie realizacji 
polityki regionalnej w krajach V4, Bułgarii, Rumunii  i Słowenii  

18-19 października 2012r., hotel Park Inn by Radisson, Kraków, Polska 

Języki konferencji: angielski, czeski, polski, słowacki, węgierski 

eic2012.nf.pl 

Cel konferencji: 

Głównym celem konferencji jest zainicjowanie wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie realizacji polityk regionalnych w 
krajach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście aktualnych wyzwań rozwojowych oraz dotychczasowych doświadczeń 
poszczególnych państw wynikających z ich wdrażania, w szczególności z realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy 
unijnych.  

Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie dotyczące przyszłości regionów i polityki regionalnej w kontekście 
zwiększającego się znaczenia podejścia terytorialnego, wyzwalania regionalnych potencjałów rozwojowych i inteligentnych 
specjalizacji, oraz osiągania krajowych i europejskich celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych poszczególnych 
krajów i na poziomie UE. Dodatkowo, celem wzbogacenia dyskusji, do udziału w konferencji zostaną zaproszeni 
przedstawiciele Bułgarii,  Rumunii oraz Słowenii. 

Przewiduje się, że wnioski i rekomendacje płynące z dyskusji podczas konferencji będą stanowiły istotny wkład w prace nad 
przygotowaniem nowego systemu realizacji polityki spójności w tych krajach.  

W trakcie konferencji zaplanowane zostały cztery sesje tematyczne:  

1. Wyzwania dla realizacji polityk regionalnych w krajach V4 

2. Realizacja polityki rozwoju na poziomie regionalnym – miejsce i rola regionów 

3. Zastosowanie terytorialnego podejścia w polityce rozwoju 

4. Instrumenty Rozwoju Terytorialnego  

Uczestnicy: 

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni kluczowi aktorzy procesu decyzyjnego, w tym przedstawiciele szczebla lokalnego 
oraz opiniotwórcy z regionów grupy V4 oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii, przedstawiciele pozostałych państw członkowskich 
Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz środowiska naukowego z całej 
Europy. 

 

DZIEŃ I – 18 PAŹDZIERNIKA 2012r.  

10.30 – 11.00  Rejestracja i kawa powitalna 

11.00 – 12.00  Sesja otwierająca 

Prowadzenie: Pan Marceli NIEZGODA, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska 

Wystąpienia wprowadzające: 

Pani Elżbieta BIEŃKOWSKA, Minister Rozwoju Regionalnego, Polska  

Pan Ján POČIATEK, Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowacji (tbc) 

Pan Flórián SZALÓKI, Wiceprezydent Krajowej Agencji Rozwoju, Węgry  

Pan Eugen TEODOROVICI, Sekretarz Stanu w Gabinecie Premiera Rumunii (tbc) 
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12:00 – 13:00 – I sesja tematyczna 

WYZWANIA DLA REALIZACJI POLITYK REGIONALNYCH W KRAJACH V4 

Polityka rozwoju w Europie i na świecie przechodzi istotne przemiany wynikające z potrzeby stałego dostosowywania się do 
nowych wyzwań, w tym wzmocnienia podejścia terytorialnego. Jednym z warunków wzmocnienia podejścia terytorialnego jest 
realizacja polityki rozwoju w systemie wieloszczeblowego zarządzania, w którym poszczególne instytucje publiczne mają 
określone zadania i funkcje. Podział tych zadań i zakres kompetencji poszczególnych podmiotów publicznych w tym systemie, 
zwłaszcza pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz stosowane mechanizmy koordynacji wpływają na efektywność i 
skuteczność realizacji polityki rozwoju w danym kraju oraz osiąganie strategicznych celów rozwojowych państwa.  

Dyskusja w trakcie panelu ma na celu wymianę doświadczeń oraz próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób realizowana jest 
polityka regionalna w poszczególnych krajach –  jaka jest rola rządu i samorządu terytorialnego oraz ich relacje w systemie 
wieloszczeblowego zarządzania. Jakie są słabe i mocne strony różnych sposobów wdrażania polityki spójności UE? Czy 
zarządzanie funduszami strukturalnymi przyczyniło się do poprawy realizacji szeroko rozumianej polityki rozwoju, jej narzędzi i 
mechanizmów koordynacji? Jaka jest rola regionów w tym procesie? Jakie są plany poszczególnych krajów dot. nowego okresu 
programowania 2014-2020 w tym zakresie? 

Prowadzenie:   Pan Piotr ŻUBER, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju  
   Regionalnego, Polska 

Paneliści:   Pani Zsuzsanna KONDOR, Dyrektor Instytucji Zarządzającej, Krajowa Agencja Rozwoju, Węgry  

   Pani Katarína KUKUČKOVÁ TOMKOVÁ,  Stałe Przedstawicielstwo Republiki Słowacji prze UE  

Pani Daniela GRABMULLEROVA, Dyrektor Departamentu ds Europejskich, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego Republiki Czeskiej  

Pani Denitsa NIKOLOVA, Dyrektor Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym “Rozwój 
Regionalny”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych, Bułgaria 

13:00 – 13:30 Dyskusja otwarta 

13.30 – 15.00  Lunch 

15.00 – 16.00  II sesja tematyczna 

REALIZACJA POLITYKI ROZWOJU NA POZIOMIE REGIONALNYM – MIEJSCE I ROLA REGIONÓW   

W Polsce realizacja polityki spójności UE przyczyniła się do stopniowego przekazywania zadań związanych z zarządzaniem środkami 
strukturalnymi na poziom regionalny. Miało to wpływ na wzmocnienie pozycji regionów w stosunku do poziomu centralnego oraz na 
stopniową emancypację władz regionalnych, które zwiększają zakres swych kompetencji również w innych obszarach dotyczących 
prowadzenia polityki rozwoju – regiony i ich samorządne władze stały się aktywnymi uczestnikami procesu decyzyjnego i wykonawczego 
polityki regionalnej. Zwiększa się zakres ich odpowiedzialności za programowanie oraz realizację polityki regionalnej i szerzej polityki 
spójności, w tym ilość środków finansowych, którymi zarządzają. Z drugiej strony rośnie rola innych ważnych podmiotów takich jak duże 
miasta. 

Dyskusja podczas sesji obejmie kwestie związane z realizacją i wyzwaniami dla polityki rozwoju na poziomie regionalnym,  
w tym aspekty dotyczące programowania i wdrażania, a także koordynacji działań podejmowanych przez władze na poziomie regionalnym 
na rzecz realizacji polityki rozwoju, w tym w odniesieniu do innych podmiotów ważnych dla realizacji polityk regionalnych. Bogate 
doświadczenia regionów w obszarze zarządzania i wdrażania środkami europejskimi, a także realizacji krajowych polityk publicznych oraz 
wyciągnięte na tej podstawie wnioski stanowią dobre podłoże dla debaty dotyczącej strategicznych kierunków zmian bądź wzmocnienia 
sprawdzonych rozwiązań na przyszłość. W trakcie dyskusji podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania dotycząc znaczenia władz 
regionalnych w polityce rozwoju, przygotowywanych przez nich strategii i programów rozwojowych, ich wpływu i roli w osiąganiu celów 
rozwojowych państwa, a także korzyści i kosztów stosowanych rozwiązań na przykładach z poszczególnych krajów. 

Prowadzenie:  Pan Jacek WOŹNIAK, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  

Paneliści:  Pani Monika ŠTOFFOVÁ, Przedstawiciel Samorządu Kraju Preszowskiego, Słowacja  

Pan Dalibor ŠPOTÁK, Władze Regionu Usti, Republika Czeska (tbc) 

Pani Yordanka CHOBANOVA, Doradca Prezydenta Bułgarii ds. Innowacji i Polityki Regionalnej 

Pan Paweł CHORĄŻY, Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska 

 

16:00 – 16:30 Dyskusja otwarta 

16.30 – 16.45  

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI 

Pan Marceli NIEZGODA, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska 

18:00   Oficjalna kolacja  
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Dzień II 19 – PAŹDZIERNIKA 2012 r.  

09.00 – 09.30  Rejestracja i kawa powitalna 

09.30 – 11.00  III sesja tematyczna  

ZASTOSOWANIE TERYTORIALNEGO PODEJŚCIA W POLITYCE ROZWOJU  

Wzmocnienie terytorialnego podejścia w politykach publicznych w różnych krajach przejawia się w inny sposób. Zasadniczą 
zmianą jest jednak nadanie większego, niż dotychczas, znaczenia ukierunkowaniu na wykorzystanie endogenicznych zasobów 
terytorialnych i wiedzy oraz realizacja interwencji dostosowanej do lokalnych uwarunkowań. Nowe podejście charakteryzuje się 
także odejściem od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, 
barier i wzajemnych zależności. Relacje te mogą zachodzić zarówno na płaszczyźnie instytucjonalnej, programowej, jak i na 
poziomie konkretnych interwencji o charakterze infrastrukturalnym, społecznym, edukacyjnym zwiększających wzajemne 
pozytywne oddziaływanie pomiędzy obszarami. W tym kontekście, adresatem działań polityk ukierunkowanych terytorialnie nie 
są wyłącznie obszary miejskie i wiejskie, ale inne obszary rozróżniane ze względu na zależności społeczne, ekonomiczne, 
transportowe, demograficzne, wpływające na ich perspektywy i bariery rozwojowe.   

Powyższe wpływa na sposób programowania i realizacji działań rozwojowych w różnych krajach, co znajduje odzwierciedlenie 
w różnego typu strategiach terytorialnych, o zróżnicowanym zasięgu oddziaływania (makro, regionalne i lokalne, opracowywane 
zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym). Określają one cele rozwojowe oraz zakres niezbędnej interwencji 
publicznej, które wymagają w następstwie właściwego ukierunkowania terytorialnego w projektowanych instrumentach 
rozwojowych wspieranych z różnych źródeł i poziomu (programy operacyjne wspierane środkami UE, krajowe programy 
rozwoju) oraz opracowania skutecznych mechanizmów koordynacji tego wsparcia. Te aspekty będą przedmiotem dyskusji i 
wymiany doświadczeń poszczególnych krajów V4 podczas niniejszego panelu.  

Przewodniczący:  Profesor Jacek ZAUCHA, Uniwersytet Gdański, Polska 

Paneliści:  Pan Márton PÉTI, Główny planista, Instytut Planowania Gospodarczego, Węgry  

Profesor Tomasz KOMORNICKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN  

Pan Peter WOSTNER, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii, Słowenia 

Pan Martin FERRY, European Policies Research Centre, Uniwersytet w Strathclyde, Szkocja  

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa 

11.30 – 13.30  IV sesja tematyczna  

INSTRUMENTY ROZWOJU TERYTORIALNEGO 

Na nowy okres programowania Komisja Europejska zaproponowała specjalne instrumenty wspierający rozwój terytorialny. 
Najważniejszymi z nich są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Rozwój kierowany przez społeczność lokalną 
(CLLD). Instrumenty te mogą przyczynić się w znacznym stopniu do wzmocnienia roli poziomu lokalnego w realizacji polityki 
spójności UE ale przede wszystkim do intensyfikacji współpracy między różnymi podmiotami w tym samorządami województw, 
władzami miejskimi oraz innymi jednostkami samorządów terytorialnych w obszarze funkcjonalnymi miasta. 

Państwa Członkowskie UE otrzymały dużą swobodę co do określania sposobu realizacji obu instrumentów, ale jednocześnie 
istnieje wiele niewiadomych, w jaki sposób te instrumenty powinny być wdrażane, aby przyczynić się do rozwoju wspieranych 
obszarów. Sesja tematyczna ma na celu przedstawienie planów dot. sposobu wdrażania ZIT oraz CLLD w poszczególnych 
krajach. Postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania: jakiego typu projekty (realizujące które cele tematyczne i priorytety 
inwestycyjne) powinny być realizowane przy wykorzystaniu formuły ZIT, jak wybrać miasta do realizacji ZIT, w jaki sposób 
powinny być zatwierdzane zintegrowane strategie rozwojowe dla obszaru objętego ZIT, jak wybierać obszary mogące zostać 
objęte CLLD, jaka powinna być odpowiedzialność poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację CLLD, etc.  

 

Prowadzenie: Pan Jan OLBRYCHT, Przewodniczący Intergrupy Urban, Członek Parlamentu Europejskiego 

Paneliści: Pani Andrea IVAN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Węgry 

 Pan Frantisek KUBES,  Kierujący Wydziałem Planowania Przestrzennego i Współpracy Regionalnej, 
Urząd Miasta Brno, Republika Czeska 

Pan Adam MIKOŁAJCZYK, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polska 

Pani Simona PASCARIU, Dyrektor Wykonawczy, URBAPLAN  

Pani Gabriella PÓCSI, Węgierska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

13.30 – 14.00 ���� Podsumowanie konferencji 

Pani Elżbieta BIEŃKOWSKA, Minister Rozwoju Regionalnego, Polska  

14.30    Przerwa kawowa i poczęstunek 


