
PRZYSZŁOŚĆ DOLNEGO ŚLĄSKA 2030 

Przez kilkanaście miesięcy trwały prace nad Strategią rozwoju województwa 

dolnośląskiego ukierunkowaną na rok 2030. Miałem zaszczyt aktywnie w nich uczestniczyć jako 

przewodniczący Komitetu Ekspertów. W dniu 20 września 2018 roku Sejmik jednomyślnie podjął 

uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii powierzając jej realizację Zarządowi Województwa.  

Przyszłość regionu dolnośląskiego wiąże się nieodzownie z podejściem strategicznym 

należycie postrzegającym konieczność efektywnego rozwiązywania problemów oraz 

eliminowania słabości i zagrożeń, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich atutów i szans 

rozwoju. Wyraźnie akcentuje to wizja przyszłościowego rozwoju regionu wyrażająca oczekiwania 

regionalnej społeczności, a określona jako: 

 regionem równomiernego rozwoju – regionem bez istotnych społecznych i gospodarczych 

dysproporcji, regionem wewnętrznie spójnym, regionem wyrównanych rozwojowych szans, 

 regionem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów i 

kuracjuszy; atrakcyjnym miejscem do życia, pracy, nauki i rekreacji, 

 regionem nowoczesnym z kreatywną i innowacyjną regionalną społecznością oraz 

rozwiniętą sferą naukową i badawczo-rozwojową, 

 regionem konkurencyjnym w scenerii krajowej i europejskiej z Wrocławiem jako silną 

metropolią oraz ośrodkami regionalnymi o znaczących przewagach konkurencyjnych. 

Osiągnięciu tejże wizji służyć będzie realizacja celu nadrzędnego, którym jest 

harmonijny rozwój regionu i wysoka jakość życia dolnośląskiej społeczności oraz 

przyporządkowanych mu pięciu celów strategicznych skonkretyzowanych poprzez 22 cele 

operacyjne oraz ponad 90 strategicznych przedsięwzięć. 

Skuteczna realizacja polityki dalszego efektywnego rozwoju województwa dolnośląskiego 

możliwa będzie dzięki terytorialnemu ukierunkowaniu priorytetów, odzwierciedlających 

specyficzne wyzwania rozwojowe. 

W ujęciu horyzontalnym (obejmującym całe województwo) za priorytetowe do 2030 roku 

przyjęto sześć kierunków strategicznej interwencji dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa 

zdrowotnego, doskonalenia usług edukacyjnych, kształtowania postaw obywatelskich, rozwoju 

potencjału komunikacyjnego, wykorzystania potencjału środowiska oraz wzmocnienia rozwoju 

regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich. Ponadto uwzględniono wyraźnie terytorialne 

podejście wyróżniając sześć obszarów interwencji, którym dedykowane są dostosowane do nich 

specyficzne kierunki działań strategicznych. 

Jednym z obszarów strategicznej interwencji jest jeleniogórski obszar funkcjonalny 

zwany także Aglomeracją Jeleniogórską. Priorytetowe dla tegoż obszaru są przede 

wszystkim: wspieranie endogenicznych potencjałów gospodarczych, rozwój regionalnej sieci 



transportowej oraz wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich 

i wiejskich. 

Realizacja strategii rozwoju Dolnego Śląska wiąże się nieodzownie z aktywnością 

wszystkich grup regionalnych interesariuszy, a nade wszystko terytorialnych społeczności i władz 

samorządowych. Tej aktywności towarzyszyć będzie misja odzwierciedlająca system wartości 

stosowanych w bieżącym działaniu przez regionalnych interesariuszy. Misję Dolnego Śląska 

ukierunkowaną na 2030 rok określono jako: 


