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POROZUMIENIE
w sprawie podjęcia prac
nad Strategią dla Rozwoju Polski Południowej
w obszarze województwa śląskiego i małopolskiego
zawarte w dniu ……………… 2011 r. pomiędzy:
Województwem Śląskim, reprezentowanym przez:
Pana Adama Matusiewicza – Marszałka Województwa,
Panią Aleksandrę Gajewską-Przydrygę - Wicemarszałka Województwa
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Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez:
Pana Marka Sowę – Marszałka Województwa,
Pana Wojciecha Kozaka – Wicemarszałka Województwa
zwanymi dalej łącznie „Stronami Porozumienia”,
o następującej treści:
Strony Porozumienia oświadczają, iż w celu dynamicznego rozwoju regionów i pełnego
wykorzystania ich potencjałów oraz osiągnięcia przez nie wysokiej pozycji w Polsce i Unii
Europejskiej konieczne jest podjęcie współpracy międzyregionalnej w kierunku zwiększenia
konkurencyjności oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym jak i przestrzennym
obu Województw.
W związku z tym, mając na uwadze potrzebę:
⎯ odpowiedzi na wyzwania zmieniającej się polityki spójności Unii Europejskiej, kierując
się zapisami projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego, która wśród najważniejszych zadań samorządu
województwa wymienia zapewnianie powiązań sieci międzyregionalnych w celu realizacji
wspólnych inicjatyw rozwojowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie
rozwoju regionalnego,
⎯ zwiększenia dostępności komunikacyjnej obydwu Województw – zarówno w wymiarze
spójności wewnętrznej jak i w relacjach z innymi województwami,
⎯ wykorzystania szans wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii, w tym
intensyfikację współpracy dla rozwoju węzła wiedzy i innowacji,
⎯ wzmocnienia pozycji obydwu Województw w zakresie przygotowania wspólnej oferty
inwestycyjnej i jej promocji zewnętrznej,
⎯ poszukiwania rozwiązań przeciwdziałania negatywnym tendencjom demograficznym,
zwłaszcza na rynku pracy, w tym określenie kierunków rozwoju makroregionalnego rynku
pracy,
⎯ określenia wspólnej oferty usług czasu wolnego, opartej na zróżnicowanych i komplementarnych
produktach turystyki i kultury,
w oparciu o:
⎯ odzwierciedlone w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz projekcie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju aktualne trendy rozwojowe, związane
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z terytorialnym wymiarem polityki rozwoju, realizowanym m.in. poprzez wyznaczanie
obszarów funkcjonalno-przestrzennych, przekraczających podziały administracyjne,
związanych z procesami gospodarczymi, społecznymi i przyrodniczymi celem
efektywniejszego wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju,
⎯ odniesienia do terytorium województw śląskiego i małopolskiego, jako obszaru
koncentracji działalności gospodarczej z perspektywami spójnego rozwoju w ciągu
najbliższych lat, wskazane w wynikach badań Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju
Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON) oraz projekcie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
w konsekwencji prowadzonych przez przedstawicieli obu Województw rozmów na temat potrzeby
powstania ponadregionalnego dokumentu strategicznego oraz będących ich wynikiem
zapisów:
⎯ Uchwały Nr III/57/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie: deklaracji dotyczącej rozwoju współpracy pomiędzy Samorządem
Województwa Śląskiego a Samorządem Województwa Małopolskiego
oraz
⎯ Deklaracji Nr 2/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie rozwoju współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego
a Samorządem Województwa Śląskiego,
a także w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” oraz projekt
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
ustalają, co następuje:
§1
1. Strony Porozumienia postanawiają podjąć wspólne działania prowadzące do opracowania
Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa śląskiego
i małopolskiego, zwanej dalej „Strategią”. Uwarunkowania i przesłanki dla podjęcia prac nad
Strategią określa załącznik nr 1.
2. Prace nad Strategią są inicjatywą oddolną, będącą wyrazem woli Województw, której
celem jest współdziałanie województw w zakresie prac programowych, ze szczególnym
uwzględnieniem nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020.
§2
W celu skutecznej realizacji niniejszego Porozumienia, Strony Porozumienia zwrócą się do
Ministra Rozwoju Regionalnego z propozycją objęcia patronatem prac nad Strategią.
§3
Priorytetowymi obszarami współpracy w Strategii będą w szczególności:
⎯ gospodarka, ze szczególnym uwzględnieniem sektora badawczo-rozwojowego (w tym
kreowanie powiązań i promowanie współpracy) oraz polityki inwestycyjnej,
⎯ sektor turystyki i kultury (w tym promocja i rozwój usług turystycznych),
⎯ kapitał ludzki (z uwzględnieniem monitorowania ponadregionalnego rynku pracy
i zarządzania kierunkami kształcenia oraz polityki ochrony zdrowia),
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⎯ ochrona środowiska (w szczególności jakość powietrza i wód, zarządzanie zlewniowe,
hałas, ochrona krajobrazu),
⎯ infrastruktura w zakresie:
o energetyki,
o działań przeciwpowodziowych,
o komunikacji (sieci komunikacyjne i telekomunikacyjne),
o transportu, w tym połączenia drogowe, kolejowe (w tym kolej aglomeracyjna),
lotnicze (koordynacja funkcji lotnisk) i wodne,
⎯ rewitalizacja przestrzeni miejskich,
⎯ współpraca transgraniczna.
§4
1. Strony Porozumienia realizować będą cele określone w niniejszym porozumieniu w
ramach współpracy na następujących zasadach:
a) każda ze Stron Porozumienia powoła Radę Programową, której zadaniem będzie
nakreślenie głównych kierunków prac nad Strategią, opiniowanie założeń
programowych i projektu Strategii, czuwanie nad realizacją przyjętego
harmonogramu prac oraz promowanie dokumentu,
b) każda ze Stron Porozumienia powoła Radę Naukową, której zadaniem będzie
doradztwo i opiniowanie zapisów Strategii,
c) każda ze Stron Porozumienia powoła zespół zadaniowy, którego zadaniem będzie
prowadzenie analiz oraz opracowanie projektu Strategii,
d) Strony Porozumienia dopuszczają możliwość nawiązania współpracy z doradcą
strategicznym – ekspertem, którego zadaniem będzie opiniowanie i doradztwo w
zakresie opracowywanej Strategii.
2. Każda ze Stron Porozumienia powoła oraz określi skład rad oraz zespołu, o których
mowa w ust. 1 lit. a) – c), odrębnie w określonym przez siebie trybie. W trakcie
określania składu rad oraz zespołu każda ze Stron uwzględni rangę i charakter prac
oraz weźmie pod uwagę opinię wyrażaną przez drugą Stronę Porozumienia.
3. Harmonogram działań Stron Porozumienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Porozumienia.
§5
Każda ze Stron Porozumienia zobowiązuje się sfinansować swoje wydatki związane z jego
realizacją.
§6
Każdej ze Stron Porozumienia przysługuje prawo do odstąpienia od Porozumienia
z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§7
Porozumienie zawiera się do czasu zakończenia procesu opracowania Strategii, określonego
w załączonym harmonogramie.
§8
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4

