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CZYM JEST PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO? 

 13 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt 

dokumentu Mandat Negocjacyjny Województwa Śląskiego. W kierunku 

negocjacyjnego systemu programowania działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie na lata 2014-2020. 

 

 Dokument obejmuje zasady identyfikacji projektów strategicznych                    

w perspektywie 2014-2020, potencjały i wyzwania rozwojowe regionu, 

rekomendowane działania prorozwojowe dla województwa śląskiego.           

W dokumencie zawarte zostały obszary tematyczne oraz projekty                  

do objęcia Kontraktem Terytorialnym, jak również wstępne propozycje 

projektów do Kontraktu Terytorialnego w ramach realizacji Strategii 

dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. 



 Projekt Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego jest 

dokumentem określającym stanowisko regionu odnośnie strategii                         

i przedsięwzięć priorytetowych do zrealizowania na obszarach objętych 

Kontraktem Terytorialnym*.   

 

  Wybrane w wyniku negocjacji przedsięwzięcia priorytetowe, których 

źródłem finansowania są środki europejskie, wpisane zostaną na listy 

projektów indywidualnych poszczególnych programów operacyjnych 

krajowych oraz regionalnych. Wskazane projekty/przedsięwzięcia, 

których źródłem finansowania są środki krajowe, samorządowe wpisane 

zostaną np. w poszczególne programy krajowe lub samorządowe, 

wieloletnie plany inwestycyjne. 

 

 

CZYM JEST PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO (2)? 



KIEDY MOŻLIWE SĄ ZMIANY KONTRAKTU TERYTORIALNEGO? 

Zmiany kontraktu mogą nastąpić na wniosek stron                        

w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności 

popartych wnikliwą merytoryczną analizą takiej potrzeby: 

 

a) po zajściu znaczących zmian społeczno-gospodarczych; 

b) w świetle wniosków z monitorowania efektów realizacji 

kontraktów; 

c) w wyniku trudności w realizacji. 



ZARYS SYSTEMU REALIZACJI 

Zapisy Kontraktów Terytorialnych będą realizowane za pośrednictwem: 

 

–programów operacyjnych lub ich części (priorytetów i działań) 

finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności w ramach polityki spójności UE; 

–programów operacyjnych lub ich części, które są finansowane                      

ze środków unijnych w ramach, innych niż polityka spójności, polityk 

unijnych (np. EFRROW, EFR); 

–programów rozwoju przygotowywanych przez różnych ministrów 

resortowych dla realizacji celów strategii rozwoju przygotowywanych 

dla danej polityki; 

– innych instrumentów finansowanych ze środków krajowych lub 

innych, niż fundusze unijne, środków zagranicznych uzgodnionych                   

w trakcie negocjacji kontraktów (które nie mieszczą się                             

w ww. kategoriach). 



JAK IDENTYFIKOWAĆ PROJEKTY STRATEGICZNE  

W PERSPEKTYWIE 2014-2020? 

IZ RPO WSL przy konstruowaniu listy projektów 

strategicznych do Kontraktu Terytorialnego zweryfikowała 

zaproponowane projekty w oparciu o następujące kryteria: 

 

– strategiczności; 

 

– charakteru inwestycji;  

 

– wykonalności inwestycji.  



KONSULTACJE SPOŁECZNE - podsumowanie  

Konsultacje trwały od 19 do 30.08.2013 roku. 

 

Zostało zgłoszonych 40 uwag.  



Rozdział 1. Zasady identyfikacji projektów strategicznych                               

w perspektywie 2014-2020: 

 

– projekty strategiczne muszą wynikać z strategii inwestycyjnej dla danego 

sektora. Wykonalność inwestycji powinna być badana na podstawie 

Studium Wykonalności; 

 

– brak oceny wykazującej w jakim stopniu zakwalifikowane projekty 

realizują opisane kryteria wyboru. Brak przypisania wskaźników danej 

osi RPO WSL do projektów strategicznych; 

 

– należy dodać "Zapobieganie dyskryminacji" jako zasady identyfikacji 

projektów. 

ROZWAŻA SIĘ UWZGLĘDNIENIE PONIŻSZYCH UWAG   



Rozdział 2. Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa (…) : 

 

– jednym z głównych wyzwań subregionu centralnego powinien być 

dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury tramwajowej oraz zakup 

taboru  obsługującego komunikację  na terenie największych miast 

Konurbacji Śląsko – Zagłębiowskiej; 

 

Rozdział 3. Rekomendowane działania prorozwojowe (…): 

 

– jednym z rekomendowanych działań prorozwojowych związanych                       

z poprawą spójności regionu powinno być: wzmocnienie roli 

niskoemisyjnego transportu tramwajowego. 

ROZWAŻA SIĘ UWZGLĘDNIENIE PONIŻSZYCH UWAG   



Rozdziału 4. Obszary tematyczne oraz projekty do objęcia KT:  

 

–w najbardziej predysponowanych obszarach tematycznych                            

nie uwzględniono kultury; 

 

– uzupełnienie „instytucji” odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia          

o partnera projektu. 

ROZWAŻA SIĘ UWZGLĘDNIENIE PONIŻSZYCH UWAG   



Rozdział 5. Obszar: Innowacyjność i przedsiębiorczość:  

 

–  umieszczenie projektu pn. Wyposażenie w laboratoria naukowe                          

i laboratoria nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych                       

w zakresie audiowizualnym nowego obiektu Wydziału Radia i Telewizji 

im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach               

na poziomie przedsięwzięć strategicznych regionalnych; 

 

–  wsparcie przeobrażeń regionalnych gałęzi przemysłu oraz ich stała 

modernizacja w kierunku podwyższania produktywności, budowania 

sieci kooperacji, wykorzystania rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych 

oraz wdrażania technologii ograniczających ich wpływy na środowisko. 

Powstałe Desing Silesia Lab stymulować będzie rozwój regionu poprzez 

innowacje w tym przy użyciu metodologii desing thinking, lean thinking 

oraz lean management. 

ROZWAŻA SIĘ UWZGLĘDNIENIE PONIŻSZYCH UWAG   



Rozdział 6. Obszar: Technologie informacyjno-komunikacyjne: 

- zasadne jest rozważenie możliwości połączenia obiektów "szlaku techniki" 

ścieżkami rowerowymi pomiędzy sobą i pomiędzy centrami miast. 

Akceptacja i bardzo pozytywna ocena działania "Zwiększenia dostępności i 

podniesienia jakości technologii komunikacyjnych w obiektach Szlaku 

Zabytków Techniki Województwa Śląskiego; 

 

Rozdział 7. Obszar: Transport :  

– projekt pn.: „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej (DW 942) – 

odcinek od węzła Komorowice do ul. Piastowskiej” – koszt ogółem 

powinien zostać zapisany na poziomie 290 mln zł; 

– uwzględnienie aktualnej kwoty projektu pn. "Rozbudowa Drogi 

Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła 

z ul. Armii Krajowej- Etap I i Etap IV”, tj. 518,88 mln zł zamiast 510 

mln zł.  

 

ROZWAŻA SIĘ UWZGLĘDNIENIE PONIŻSZYCH UWAG   



Rozdział 8. Obszar: Środowisko: 

 

– instytucja odpowiedzialna za realizację projektu pn. Opera Śląska                    

w Bytomiu - pomost pomiędzy klasyczną sztuką operową                                   

a współczesnymi odbiorcami w Unii Europejskiej" – Opera Śląska jest 

wojewódzką samorządową instytucją kultury, nad którą nadzór sprawuje 

Zarząd Województwa Śląskiego. 

 

Rozdział 9. Obszar: Energetyka: 

 

–w kwestii projektu „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji                

na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” należy uzupełnić miejsce 

realizacji o Wojkowice.  

ROZWAŻA SIĘ UWZGLĘDNIENIE PONIŻSZYCH UWAG   



Rozdział 13. Wstępne propozycje projektów do Kontraktu 

Terytorialnego w ramach realizacji Strategii dla Rozwoju Polski 

Południowej do roku 2020 :  

 

– w rozdziale "Wstępne propozycje projektów do Kontraktu 

Terytorialnego w ramach realizacji strategii dla rozwoju Polski 

Południowej 2020" proponuje się dodanie projektu pn. "Subregionalne 

Ośrodki Dziedzictwa Kulturowego Makroregionu Południowego”; 

 

– w kwestii projektu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach                       

pt. „Prace badawczo rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód 

geotermalnych i pokopalnianych w Województwie Śląskim” wskazano 

jako uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia, iż będzie ono prowadzić                

do wzrostu konkurencyjności obszaru, objętego przedmiotem Projektu                  

a jego realizacja w formie partnerstwa wskazanych podmiotów, będzie 

wykorzystywać efekt synergii; 

 

ROZWAŻA SIĘ UWZGLĘDNIENIE PONIŻSZYCH UWAG   



 

- ponadto, w przypadku ww. projektu wyszczególnione zostały wszystkie 

miejsca realizacji projektu wraz z partnerami: Chorzów – WPKiW S.A. im. 

gen J. Ziętka w Chorzowie,  Jaworze k. Bielska-Białej, Olsztyn                          

k. Częstochowy; Częstochowa - Politechnika Częstochowska, Katowice – 

Główny Instytut Górnictwa, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

 

ROZWAŻA SIĘ UWZGLĘDNIENIE PONIŻSZYCH UWAG   



 

–warto poddać dokument redakcji stylistycznej, aby poprawić jego 

komunikatywność; 

 

–warto dodać do listy kryteriów również kryterium „ponadregionalności” 

dla projektów, które będą wynikały ze SPP; 

 

–w kolejnych wersjach KT wpisywać projekty drogowe wynikające 

wprost z SPP w całym ich przebiegu przez oba województwa – w ten 

sposób jeszcze bardziej można by podkreślić ich ponadregionalny 

charakter. 

ROZWAŻA SIĘ UWZGLĘDNIENIE PONIŻSZYCH UWAG 

OGÓLNYCH   



 
• Tomasz Ginter / Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego – RSIMP 

• Tramwaje Śląskie S.A. 

• Miasto Gliwice 

• Miasto Sosnowiec 

• Główny Instytut Górnictwa 

• Pan Ryszard Koziołek 

• Uniwersytet Śląski w Katowicach 

• Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów-GGD Górnośląska Grupa Doradcza 

• Pani Ewa Dworska 

• Starostwo Powiatowe w Częstochowie  

• Powiat Będziński 

• Miasto Bielsko-Biała 

• Miasto Katowice 

• Artur Siwek/Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. 

• Izba Gospodarcza Gazownictwa 

• Gmina Kruszyna 

• Miasto Mikołów 

• Miasto Bytom 

• Marta Gąsior - Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych i Współpracy Międzynarodowej 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

 

 

 

 

PODMIOTY/OSOBY, KTÓRE ZGŁOSIŁY UWAGI 



Dziękuję za uwagę 

 

Mariusz Węglorz 
Referat ds. programowania i rozwoju 

 
77 40 345 

mweglorz@slaskie.pl 

Wydział Rozwoju Regionalnego 
 

 

 


