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Strategia Rozwoju 

Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ)

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego zawiera 

się w sześciu celach strategicznych i podrzędnych 34 celach 

kierunkowe. Dla poszczególnych celów kierunkowych 

sformułowano działania. Podmiotem realizującym cele i 

działania jest cała społeczność województwa, nie tylko 

instytucje samorządowe.

SRWZ punktem wyjścia do RPO.
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Wstępny podział środków
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Oś priorytetowa Alokacja na oś Fundusz 
Udział procentowy 

danym funduszu 

Udział 

procentowy w 

alokacji na 

RPO WZ 

Ring-fencingi RF na całe RPO 

  I OP Gospodarka – Innowacje – Technologie (CT 1 (1PI) i 3) 285 000 000,00 EUR EFRR 28,30% 19,85%   

50,81% 35,64% 

  

  II OP Rozwój społeczeństwa informacyjnego (CT 2)  40 000 000,00 EUR EFRR 3,97% 2,79%     

  III OP Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej (CT 4) 186 615 000,00 EUR EFRR 18,53% 13,00% 18,53% 13,00% 

  IV Dostosowania do zmian klimatu (CT 5) 25 000 000,00 EUR EFRR 2,48% 1,74%         

  V OP rozwój naturalnego środowiska człowieka (CT 6) 87 000 000,00 EUR EFRR 8,64% 6,06%         

  VI Transport (CT 7) 241 385 000,00 EUR EFRR 23,97% 16,82%         

  VII Rynek pracy (CT 8) 199 580 000,00 EUR EFS 46,58% 13,90%       

  VIII Rozwój społeczny (CT 9) 86 000 000,00 EUR EFS 20,07% 5,99% 20,07% 

11,29%   IX Infrastruktura publiczna (CT 9) 76 000 000,00 EUR EFRR 7,55% 5,29%     

  X Edukacja (CT 10) 85 500 000,00 EUR EFS 19,95% 5,96%       

  XI Infrastruktura edukacyjne (CT 10) 66 000 000,00 EUR EFRR 6,55% 4,60%       

  XII Pomoc Techniczna 57 420 000,00 EUR EFS 13,40% 4,00%         

  1 435 500 000,00 EUR                 

  SUMA EFRR 1 007 000 000,00 EUR 70,15%             

  SUMA EFS 428 500 000,00 EUR 29,85%             

  1 435 500 000,00 EUR                 



Typy projektów w poszczególnych 

osiach priorytetowych
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Oś 1 Gospodarka – Innowacje –
Technologie (CT 1 (1PI) i 3)

• Wzmacnianie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi 

oraz przedsiębiorstwami,

• Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach,

• Podniesienie konkurencyjności MSP,

• Rozwój kadr B+R,

• Instrumenty zwrotne dla rozwoju mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw,

• Tworzenie i rozwój sieci powiązań kooperacyjnych,

• Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu,

• Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
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Inteligentne specjalizacje

• biogospodarka

• działalność morska i logistyka

• przemysł metalowo-maszynowy

• usługi przyszłości

Jako regionalna specjalizacja:

• turystyka 
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Oś 2  Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
(CT 2) 

• Digitalizacja zasobów geodezyjnych (GIS),

• Rozwój elektronicznych usług publicznych,

• Zwiększanie zapotrzebowania na technologie 

informacyjno-komunikacyjne (rozwój 

produktów i usług).
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Oś 3 Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 
(CT 4)

• Budowa źródeł energii odnawialnej.

• Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów 

publicznych.

• Zmniejszanie zasobochłonności mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw.

• Kompleksowe rozwiązania dla transportu publicznego w 

miastach w celu zmniejszenia jego emisyjności.

• Budowa tras rowerowych.
Fundusze europejskie dla zrównoważonego 

rozwoju – partycypacja społeczna w 

programowaniu przyszłego okresu 

budżetowego po 2013 r.

8



Oś 4 Dostosowanie do zmian klimatu (CT 5)

• Inwestycje ukierunkowane na 

przeciwdziałanie konkretnym rodzajom 

ryzyka (pożar, powódź).

• Wsparcie służb zapobiegających i 

usuwających skutki katastrof.

• Stworzenie systemu zarządzania klęskami 

żywiołowymi.
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Oś 5 Rozwój naturalnego środowiska 
człowieka (CT 6)

• Zgodne z WPGO inwestycje w sektorze odpadów,

• Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, 

• Wsparcie obiektów dziedzictwa kulturowego 

w celu ich turystycznego wykorzystania,

• Poprawa stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja 

terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia 

powietrza,

• Ochrona siedlisk przed nadmiernym ruchem turystycznym.
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Oś 6 Transport
(CT 7)

• Inwestycje w znajdujące się poza siecią TEN-T
porty regionu oraz utrzymanie dróg wodnych,

• Przebudowa i rewitalizacja regionalnych linii 
kolejowych,

• Zakup i modernizacja taboru kolejowego dla 
połączeń wojewódzkich,

• Budowa dróg regionalnych i lokalnych w celu 
połączenia obszarów województwa z 
infrastrukturą TEN-T.
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Oś 7 Rynek pracy 
(CT 8)

• Wspieranie przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia.

• Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do 
potrzeb rynku pracy.

• Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, 

• Wspieranie rozwoju kwalifikacji  pracowników 
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 
przedsiębiorstw.

• Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
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Oś 8 Rozwój społeczny (CT 9)
• Programy na rzecz integracji osób i rodzin 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację 

społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 

aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, 

zawodowej;

• Działania skierowane do indywidualnych osób lub 

podmiotów/jednostek mające na celu zwiększenie  

dostępności i jakości  usług.
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Oś 9 Infrastruktura publiczna 
(CT  9)

• Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

oraz społeczną w powiązaniu 

z projektami realizowanymi ramach osi 8.

• Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
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Oś 10 Edukacja 
(CT 10)

• Zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i ponadpodstawowego.

• Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się 
przez całe życie.

• Podniesienie umiejętności i kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących pracy.

• Zwiększenie dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
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Oś 11 Infrastruktura edukacyjna 
(CT 10)

• Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

w powiązaniu z projektami realizowanymi 

ramach osi 10.
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Wzmocnienie terytorialne 

wymiaru interwencji w okresie 2014-2020
• wymiar terytorialny jako jedna z głównych zasad programowania na 

lata 2014-2020: potrzeba właściwego dostosowania interwencji do 
specyfiki poszczególnych obszarów

• liczne odwołania w 5. Raporcie Kohezyjnym, Strategii EU2020, 
założeniach Polityki Spójności, KSRR, KPZK, ŚSRK, założeniach 
Kontraktu Terytorialnego i Umowy Partnerskiej

• ciągle za mała obecność wymiaru terytorialnego w przepisach 
krajowych

• odejście od postrzegania obszarów jedynie przez pryzmat granic 
administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier i 
wzajemnych zależności.
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Obszary Strategicznej Interwencji

Szczeciński Obszar Metropolitalny

Cel interwencji w OSI:

• wzmocnienie roli Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego jako regionalnego centrum 
rozwoju gospodarczego. Integracja 
współpracy samorządów tworzących SOM w 
celu policentrycznego rozwoju funkcji 
metropolitalnych.
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Kierunki interwencji w OSI:

• Wzmocnienie rozwoju gospodarczego poprzez skoordynowany 
rozwój stref aktywności gospodarczej (parki przemysłowe, specjalne 
strefy ekonomiczne, tereny inwestycyjne).

• Wzmocnienie SOM jako ośrodka gospodarki morskiej poprzez 
rozwój infrastruktury portowej i komunikacyjnej oraz rozwój 
ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z gospodarką 
morską.

• Rozwój funkcji metropolitalnych związanych z nauką, kulturą, 
turystyką, w tym w szczególności wodną oraz miejską.

• Rozwój miast z obszaru SOM, w tym rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych oraz rozwój terenów nadwodnych.

• Utworzenie metropolitalnego systemu transportowego.

• Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych w SOM.
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Obszary Strategicznej Interwencji

Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzki 
Obszar Funkcjonalny

Cel interwencji w OSI:

• utworzenie aglomeracyjnego obszaru wzrostu we 
wschodniej części województwa 
zachodniopomorskiego.
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Kierunki interwencji w OSI

• Wykreowanie obszaru rozwoju Koszalin-Kołobrzeg-Białogard wzdłuż 
dróg krajowych nr 6 i nr 11.

• Rozwój funkcji logistycznych w oparciu o infrastrukturę 
transportową w układzie Koszalin-Kołobrzeg-Białogard.

• Wykreowanie wspólnej oferty turystycznej w oparciu o potencjał 
nadmorskiego położenia oraz ofertę miast tworzących KKBOF.

• Objęcie KKBOF wspólną polityką transportową, integracja systemów 
transportu publicznego.

• Wykorzystanie i wzmacnianie potencjału portu w Kołobrzegu.

• Zapewnienie dostępu mieszkańców KKBOF do wysokiej jakości 
usług publicznych, w tym usług wyższego rzędu.
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Obszary Strategicznej Interwencji
Specjalna Strefa Włączenia

Cel interwencji w OSI:

• Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów  wiejskich.

• Powstrzymanie i odwrócenie niekorzystnych trendów 
społeczno-gospodarczych i demograficznych.

• Zwiększenie regionalnej spójności społecznej, 
gospodarczej.
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Kierunki interwencji w OSI

• Rozwój infrastruktury drogowej, komunalnej i teleinformatycznej.

• Budowa lokalnej bazy gospodarczej w oparciu o endogeniczne 
uwarunkowania rozwojowe, w tym związane z biogospodarką oraz 
energetyką rozproszoną.

• Zwiększenie dostępności do usług publicznych.

• Uruchomienie instrumentów finansowania aktywizacji zawodowej. 

• Wsparcie samozatrudnienia i przedsiębiorczości.

• Wdrożenie nowoczesnych i efektywnych narzędzi edukacyjnych 
kształtujących kompetencje przyszłości.

• Wsparcie  lokalnych planów rozwoju społeczno-gospodarczego.
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Dziękuję za uwagę
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