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Przesłanki prac nad Strategią 

Małopolska 2030

→Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej oraz 

trendów rozwojowych

→ Nowy krajowy paradygmat polityki rozwoju: 

SOR + KSRR 2030

→ Nowa wieloletnia perspektywa finansowa UE 

na lata 2021-2027



Zasady oraz tryb prac nad 

SRW Małopolska 2030

Rozwój społecznie 
wrażliwy

Rozwój terytorialnie 
zrównoważony

Zintegrowane 
podejście

Partnerstwo

Spójność z celami 
europejskiej 

i krajowej polityki 
rozwoju

Autonomia 
programowa 

strategii rozwoju

Definiowanie 
długofalowych 
celów polityki 

rozwoju

Programowanie 
i prowadzenie 

polityki rozwoju 
w oparciu o dowody

Operacjonalizacja
strategii rozwoju 



Rozwój…

Społecznie 
wrażliwy

Priorytet:

Jakość życia małopolskich 
rodzin

Małopolanie i ich rodziny
=

główni beneficjenci 
rozwoju

Przeciwdziałanie 
narastaniu dysproporcji 

społecznych

Terytorialnie 
zrównoważony

Harmonijny rozwój 
całej Małopolski

Wykorzystanie 
potencjałów oraz 
likwidacja barier 

rozwojowych 
poszczególnych 

obszarów regionu



Partnerstwo

ZASADA:  definiowanie i uzgadnianie wizji oraz celów 
rozwoju w ramach otwartej debaty publicznej;

UCZESTNICY:  JST, samorządy gospodarcze i zawodowe, 
administracja rządowa, organizacje pozarządowe, 
szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze;

FORMA:  konferencje, warsztaty, spotkania.



Kamienie milowe

do sierpnia 2019

I edycja debaty 
regionalnej

sierpień 2019

projekt Strategii

wrzesień 2019 –
marzec 2020

II edycja debaty 
regionalnej

konsultacje społeczne 
projektu Strategii

kwiecień 2020

przyjęcie projektu 

Strategii po 

konsultacjach 

Strategii

czerwiec 2020

przyjęcie 

Strategii przez 

Sejmik WM



Bank Projektów 

Ponadlokalnych
Czemu będz ie s łużyć B PP?
• Rozpoznanie potrzeb rozwojowych w regionie i sformułowanie w oparciu o nie

interwencji publicznej opisanej w SRWM 2030.

• Identyfikacja w regionie projektów, które mogłyby:

✓zostać sfinansowane w ramach RPO WM 2021-2027;

✓stanowić postulat Samorządu Województwa do uwzględnienia w kontrakcie

programowym, kontraktach sektorowych, porozumieniach terytorialnych,

krajowych programach operacyjnych 2021-2027.

Jak ich projektów poszukujemy?
• Realizowanych w partnerstwie;

• O ponadlokalnym zasięgu oddziaływania.

Kto może apl ikować?
Wszystkie podmioty z terenu województwa małopolskiego

W jaki sposób apl ikować?
Poprzez elektroniczny formularz znajdujący się na stronie:

https://bankprojektow.malopolskie.pl

I tura naboru trwa do 31 sierpnia 2019 r.

https://bankprojektow.malopolskie.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zrównoważonego Rozwoju

Zespół ds. Planowania Strategicznego

https://bankprojektow.malopolskie.pl

https://bankprojektow.malopolskie.pl/

