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Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 grudnia  2019 r. 
 

Zasady, tryb i harmonogram opracowania  
Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 

 
 

I. Zasady opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030  

Dokument będzie opracowywany w oparciu o niżej wymienione zasady: 

1) Spójności z dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie UE oraz 
krajowym, a zwłaszcza Wieloletnimi Ramami Finansowania na lata 2021-2027, 
rozporządzeniami UE, średniookresową strategią rozwoju kraju tj. Strategią na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajową Strategią 
Rozwoju Regionalnego 2030, oraz innymi strategiami zintegrowanymi i ponadregionalnymi, 
które obejmują zasięgiem swojego oddziaływania Województwo Podkarpackie i/lub 
makroregion Polski Wschodniej; 

2) Partnerstwa - w proces przygotowania Strategii będą włączone możliwie wszystkie 
zainteresowane instytucje i organizacje publiczne oraz przedstawiciele środowisk społeczno-
gospodarczych. Zasada ta będzie realizowana poprzez konsultacje społeczne dokumentu, 
a także udział przedstawicieli różnych sektorów w pracach poszczególnych zespołów 
zadaniowych. Takie podejście ma na celu uzyskanie konsensusu i większej identyfikacji 
różnych instytucji oraz osób z opracowywaną strategią regionalną, a także zgodne jest z ideą 
wieloszczeblowego zarządzania; 

3) Trwałego i zrównoważonego rozwoju – rozumianej jako taki rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych. 

4) Uwzględnienia wymiaru terytorialnego – rozumianego jako dostosowanie 
zintegrowanych interwencji do szczegółowych kontekstów terytorialnych i do powiązań 
przestrzennych pomiędzy nimi, a także uwzględnianie różnorodności uwarunkowań 
społecznych, gospodarczych i terytorialnych poszczególnych terytoriów oraz ich definiowanie 
z punktu widzenia posiadanych cech funkcjonalnych. 

 

II. Tryb opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 

 

Komórką odpowiedzialną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego za 
organizowanie i koordynowanie procesu opracowania Strategii rozwoju województwa – 
Podkarpackie 2030 jest Departament Rozwoju Regionalnego. Prace Departamentu 
merytorycznie będzie wspierać Zespół Roboczy powołany przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego, ekspert zewnętrzny wybrany w ramach procedury zamówień publicznych 
oraz zespoły zadaniowe. 



W ramach tego procesu zakłada się również szeroką współpracę z partnerami społeczno-
gospodarczymi oraz wykorzystanie ekspertyz, w tym zleconych na potrzeby opracowania 
Strategii.  

 

Najważniejsze etapy prac nad opracowaniem Strategii rozwoju województwa – 
Podkarpackie 2030: 

 

1) Prace przygotowawcze 

- Przyjęcie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 
2030; 

- Wybór eksperta zewnętrznego odpowiedzialnego za merytoryczny nadzór nad 
opracowaniem projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030; 

- Powołanie Zespołu Roboczego; 

W drodze uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego powołany zostanie Zespół 
Roboczy składający się z przedstawicieli Departamentów merytorycznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz samorządowych jednostek 
organizacyjnych. 

- Przyjęcie Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030; 

Dokument pn. Założenia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 będzie 
określał najważniejsze kierunki i zasady przyjęte w procesie opracowywania Strategii. Do 
najważniejszych aspektów będzie należało uwzględnienie efektów prac w zakresie 
formułowania polityki regionalnej na poziomie krajowym oraz UE. Dokument zostanie 
przygotowany przez eksperta zewnętrznego, poddany wstępnym konsultacjom społecznym 
podczas zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
4 konferencji, a kolejno przyjęty w drodze uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

- Powołanie zespołów zadaniowych; 

Zespół Roboczy określi zakres prac poszczególnych zespołów zadaniowych. Zadaniem 
zespołów będzie: opracowanie diagnozy, wyzwań i uwarunkowań, określenie trendów 
rozwojowych, zaproponowanie celów, działań i wskaźników monitoringowych w zakresie 
wybranego tematu/obszaru. 

Zespoły będą się zbierać w zależności od potrzeb, a ich pracą będą kierowali 
przewodniczący zespołów zadaniowych, wskazani przez Zespół Roboczy. Do zakresu 
obowiązków przewodniczących będzie należało między innymi: kierowanie pracą danego 
zespołu, redakcja raportu cząstkowego, uczestnictwo w konsultacjach społecznych. 

 

2) Opracowanie diagnozy, określenie wizji rozwoju regionu oraz celów rozwojowych 

- Określenie najważniejszych potencjałów rozwojowych województwa, wizji 
przyszłości, celów oraz propozycji działań; 

W oparciu o wypracowane przez zespoły zadaniowe na pierwszym etapie prac efekty, 
Zespół Roboczy zidentyfikuje najważniejsze potencjały wewnętrzne województwa oraz 



zaproponuje wizję rozwoju województwa, wynikającą z analizy potencjałów oraz 
uwarunkowań zewnętrznych. Zespoły zadaniowe przedstawią propozycje celów 
strategicznych, kierunków działań oraz projektów strategicznych, których realizacja umożliwi 
osiągnięcie poszczególnych celów i wykorzystanie danego potencjału. Ich ustalenie nastąpi 
w trakcie prac Zespołu Roboczego. 

 

3) Redakcja projektu tekstu, konsultacje i uzgodnienia 

- Redakcja tekstu wstępnego projektu Strategii rozwoju województwa – 
Podkarpackie 2030; 

Efektem prac Zespołu roboczego, poszczególnych zespołów zadaniowych, eksperta 
zewnętrznego oraz przeprowadzonych badań będzie projekt Strategii rozwoju województwa 
– Podkarpackie 2030 zawierający wszystkie niezbędne elementy wskazane w ustawie 
o zasadach powadzenia polityki rozwoju i ustawie o samorządzie województwa. 

- Przeprowadzenie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030; a także 
wymaganych prawem uzgodnień. 

Wstępny projekt Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 będzie podlegał 
akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego. Następnie zostanie przeprowadzone 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, a także 
pozostałe uzgodnienia wymagane przepisami prawa.  

- Przeprowadzenie procesu konsultacji oraz opiniowania wstępnego projektu 
Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz Prognozy 
oddziaływania na środowisko; 

Wstępny projekt Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz Prognozy 
oddziaływania na środowisko będzie poddany konsultacjom społecznym z udziałem 
wszystkich zainteresowanych instytucji i organizacji publicznych oraz przedstawicieli 
środowisk społeczno-gospodarczych, a także opiniowaniu przez podmioty wskazane 
przepisami prawa. 

- Redakcja tekstu i przyjęcie ostatecznego projektu Strategii rozwoju 
województwa – Podkarpackie 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko; 

Po rozważeniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, wniosków 
z przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a także 
uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opracowany zostanie ostateczny projekt Strategii 
rozwoju województwa podkarpackiego – Podkarpackie 2030 oraz Prognozy oddziaływania 
na środowisko. Zostanie on przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 
i skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

- Uchwalenie Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko; 

Ostateczna wersja Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz Prognozy 
oddziaływania na środowisko zostanie przyjęta w drodze uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 



III. Ramowy harmonogram prac nad opracowaniem Strategii rozwoju 
województwa – Podkarpackie 2030 

 

Lp. Zadanie 
Organ / jednostka odpowiedzialna za 

realizację zadania 

Prace przygotowawcze 

IV kw. 2018 r. 

1. 

Przyjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii 
rozwoju województwa – Podkarpackie 

2030 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

2. Wybór eksperta zewnętrznego  Zarząd Województwa Podkarpackiego 

I kw. 2019 r. 

3 Powołanie Zespołu Roboczego Zarząd Województwa Podkarpackiego 

4. 
Opracowanie i przyjęcie Założeń 
Strategii rozwoju województwa – 

Podkarpackie 2030 

ekspert zewnętrzny / Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

5. Powołanie zespołów zadaniowych Zespół Roboczy 

Opracowanie diagnozy, określenie wizji rozwoju regionu oraz celów rozwojowych 

I kw. 2019 r. – II kw. 2019 r. 

6. 

Opracowanie diagnozy, określenie wizji 
rozwoju regionu, celów strategicznych 
oraz priorytetów, kierunków rozwoju 

i projektów strategicznych 

Zespół Roboczy / zespoły zadaniowe / ekspert 
zewnętrzny 

Redakcja projektu tekstu, konsultacje i uzgodnienia 

II-III kw. 2019 r. 

7. 

Redakcja wstępnego projektu Strategii 
rozwoju województwa – Podkarpackie 
2030 wraz Prognozą oddziaływania na 

środowisko 

Departament Rozwoju Regionalnego / ekspert 
zewnętrzny 

8. 

Przeprowadzenie postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko wstępnego projektu 
Strategii, a także wymaganych 
przepisami prawa uzgodnień 

Departament Rozwoju Regionalnego / ekspert 
zewnętrzny 

III kw. 2019 r. 



9. 

Konsultacje i opiniowanie wstępnego 
projektu Strategii rozwoju województwa 

– Podkarpackie 2030 wraz Prognozą 
oddziaływania na środowisko 

Departament Rozwoju Regionalnego / ekspert 
zewnętrzny 

IV kw. 2019 r. 

10. 

Redakcja ostatecznego projektu 
Strategii rozwoju województwa – 

Podkarpackie 2030 oraz Prognozy 
oddziaływania na środowisko 

Zespół Roboczy / ekspert zewnętrzny / 
Departament Rozwoju Regionalnego 

11. 

Przyjęcie Strategii rozwoju 
województwa – Podkarpackie 2030 
wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

I kw. 2020 r. 

12. 

Uchwalenie opracowanej Strategii 
rozwoju województwa – Podkarpackie 
2030 wraz z Prognozą oddziaływania 

na środowisko 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

 


