Príloha č. 3 Analýza zhody so strategickými dokumentmi Poľskej republiky.

V tabuľke nižšie je uvedený hlavný cieľ a vybrané konkrétne ciele poľských strategických dokumentov za účelom ich porovnania s cieľmi PPS PL-SK 2014 2020. Posledný stĺpec prezentuje najvážnejšie oblasti súčinnosti PPS PL-SK 2014 - 2020 s cieľmi poľských strategických dokumentov.

Tabuľka 1 Analýza zhody PPS PL-SK 2014 – 2020 so strategickými dokumentmi Poľska. [Zdroj: Vlastné spracovanie].
Oblasť súčinnosti PPS PL-SK 2014 - 2020
s cieľmi poľských strategických
P. č.

Strategický dokument

Hlavný cieľ dokumentu

dokumentov

Vybrané konkrétne ciele dokumentu
CT 6

1

Dlhodobá národná

Hlavný cieľ: zlepšenie

1. cieľ - podpora alokácie zdrojov v ekonomike kvôli

stratégia rozvoja.

kvality života Poliakov (rast

rozvoju, vytvorenie podmienok pre rast úspor,

Poľsko 2030. Tretia

HDP na obyvateľa vzhľadom

pracovných miest a inovácií.

vývojová vlna

k najbohatšej krajine EÚ a

3. cieľ - zlepšenie dostupnosti a kvality vzdelávania na

http://monitorpolski.go

posilnenie sociálnej

všetkých úrovniach a zvýšenie konkurencieschopnosti

v.pl/MP/2013/121

súdržnosti), vďaka

vyučovania.

stabilnému, vysokému

4. cieľ – zvýšenie produktivity

ekonomickému rastu, čo

a konkurencieschopnosti ekonomiky

umožní rozvoj krajiny.

5. cieľ - digitalizácia krajiny
6. cieľ - rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom
zvýšenia zamestnanosti a vytvorenie modelu
"workfare state"

1

CT 7

CT 10

PI 6c

PI 7b

PI 7c

PI 10b

+

+

+

+

7. cieľ - zaručenie bezpečnosti dodávok energie ,
ochrana a zlepšovanie stavu životného prostredia.
8. cieľ - posilnenie mechanizmov územného
udržateľného rozvoja pre rozvoj a plné využitie
regionálneho potenciálu.
9. cieľ - zvýšenie územnej dostupnosti Poľska
vytvorením udržateľného, koherentného a užívateľsky
prívetivého dopravného systému.
11. Cieľ - rast sociálneho kapitálu pre rozvoj
2

Koncepcia územného

Efektívne využitie

Zlepšenie vnútornej a teritoriálnej integrity, vyváženie

rozvoja krajiny 2030

územného rozvoja krajiny a

rozvoja krajiny pomocou propagovania funkčnej

(KÚRK 2030)

jej teritoriálne

integrácie, vytváranie podmienok na šírenie faktorov

http://www.mrr.gov.pl

diferencovaného

rozvoja, multifunkčného rozvoja vidieckych oblastí a

/rozwoj_regionalny/Pol

rozvojového potenciálu na

využívanie vnútorného potenciálu všetkých teritórií.

ityka_przestrzenna/KPZ

dosiahnutie všeobecných

Zlepšenie územnej dostupnosti krajiny v rôznych

K/Aktualnosci/Docume

rozvojových cieľov -

priestorových meradlách pomocou rozvoja dopravnej

nts/KPZK2030.pdf

konkurencieschopnosti,

a telekomunikačnej infraštruktúry.

zvýšenie zamestnanosti,

Formovanie priestorových štruktúr podporujúcich

efektívnosti fungovania

dosiahnutie a udržanie vysokej kvality životného

štátu a integrity v sociálnej,

prostredia a krajinných hodnôt Poľska.

hospodárskej a teritoriálnej

Obnovenie a konsolidácia priestorového poriadku.

rovine v dlhom časovom
období.

2

+

+

+

0

3

Strednodobá stratégia

Hlavný cieľ: Posilnenie a

Rozvojové ciele:

rozvoja krajiny (SSRK) -

využitie hospodárskych,

I.1. Prechod od spravovania k riadeniu rozvoja.

Stratégia rozvoja

sociálnych a

I.2. Zaistenie prostriedkov na rozvojové činnosti.

krajiny 2020

inštitucionálnych

I.3. Posilnenie podmienok nahrávajúcich realizovanie

http://www.mrr.gov.pl

potenciálov zaisťujúcich

individuálnych potrieb občianskych aktivít.

/rozwoj_regionalny/Pol

rýchlejší a vyrovnaný rozvoj

II.4. Rozvoj ľudského kapitálu

ityka_rozwoju/SRK_202

krajiny a zlepšenie kvality

II.5. Zvýšenie využívania digitálnych technológií.

0/Documents/SRK_202

života obyvateľov.

II.6. Energetická bezpečnosť a životné prostredie.

0_112012_1.pdf

Racionálne hospodárenie so zdrojmi,
Zlepšenie energetickej efektívnosti,
Zvýšenie diverzifikácie dodávok palív a energií,

+

+

+

+

+

+

+

+

Zlepšenie stavu životného prostredia,
Adaptovanie sa zmenám klímy.
II.7. Zvýšenie efektivity dopravy.
III.1. Sociálna integrácia
III.2. Zaistenie dostupnosti a definovaných štandardov
verejných služieb.
III.3. Posilnenie mechanizmov teritoriálnej vyváženosti
rozvoja a priestorová integrácia pre rozvíjanie a plné
využitie regionálnych potenciálov.
4

Stratégia rozvoja

Hlavný cieľ: Zvýšenie

Priority:

krajiny na roky 2007-

úrovne a kvality života

Nárast konkurencieschopnosti a inovatívnosti

2015

obyvateľov Poľska:

ekonomiky.

https://www.mir.gov.pl

jednotlivých obyvateľov a

Zlepšenie stavu technickej a spoločenskej

3

/rozwoj_regionalny/Pol

rodín.

infraštruktúry.

ityka_rozwoju/SRK/Doc

Nárast zamestnanosti a zvýšenie jej kvality.

uments/SRK_2007_201

Tvorba integrovaného sociálneho spoločenstva a jeho

5.pdf

bezpečie.
Rozvoj vidieckych oblastí.
Regionálny rozvoj a zvýšenie teritoriálnej integrity.

5

Správa: Poľsko 2030.

Cieľom sú vždy:

Rast konkurencieschopnosti.

Rozvojové výzvy, KPRM

hospodársky rast a

Vysoká ekonomická aktivita a adaptácia pracovnej sily.

júl 2009

zlepšenie kvality života.

https://zds.kprm.gov.pl

Základnou úlohou štátu je

/sites/default/files/pliki

podporovať proces difúzií -

/pl_2030_wyzwania_ro

tvorba a neustále

zwojowe.pdf

aktualizovanie účinných a
efektívnych nástrojov
vyrovnávanie úrovní

Zodpovedajúci potenciál infraštruktúry.
Energeticko-klimatická bezpečnosť.
Ekonomika opierajúca sa o znalosti a rozvoj
intelektuálneho kapitálu.

+

+

+

+

+

+

+

+

Solidarita a regionálna integrita.
Zlepšenie sociálnej integrity.
Zvýšenie sociálneho kapitálu Poľskej republiky.

rozvojového potenciálu a
životných podmienok.
6

 Podpora zvýšenia konkurencieschopnosti regiónov

Národná stratégia

Efektívne využitie

regionálneho rozvoja

geograficky špecifického

2010-2020: regióny,

rozvojového potenciálu

mestá, vidiecke oblasti.

regiónmi pre dosiahnutie

http://isap.sejm.gov.pl/

cieľov národného rozvoja -

DetailsServlet?id=WMP

rastu, zamestnanosti a

Vytváranie podmienok pre efektívnu, účinnú a

20110360423

územnej súdržnosti v

partnerskú realizáciu územne orientovaných

("konkurencieschopnosť").
 Vytvorenie územnej súdržnosti a zabránenie
marginalizácii problémových oblastí ("súdržnosť").

4

7

dlhodobom horizonte.

rozvojových aktivít ("účinnosť").

Stratégia energetickej

Hlavný cieľ: Zaistenie

Cieľ 1 Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

bezpečnosti a

vysokej kvality života

Cieľ 2 Zaistenie bezpečného a konkurencieschopného

životného prostredia

súčasných a budúcich

zásobovania národnej ekonomiky energií.

(projekt zo dňa

generácií so zohľadnením

Cieľ 3 Zlepšenie stavu životného prostredia.

25.11.2013)

ochrany životného

http://bip.mg.gov.pl/fil

prostredia a vytvorením

es/upload/19680/2013

podmienok pre udržateľný

-11-

rozvoj moderného

25_BEi%C5%9A_v.4.1.p

energetického sektoru,

df

schopného zaistiť Poľsku

+

0

0

0

0

0

+

0

energetickú bezpečnosť a
konkurencieschopnú
a energeticky efektívnu
ekonomiku.

8

Klimatická politika

Strategický cieľ: zapojenie

Poľska Stratégia

sa Poľska do úsilia

redukcie emisie

medzinárodného

skleníkových plynov v

spoločenstva v prospech

Poľsku do roku 2020

ochrany globálnej klímy

(dokument prijatý RM

pomocou zavádzania zásad

04.11.2003)

trvalo udržateľného rozvoja,

http://www.mos.gov.pl

zvlášť v oblasti zlepšenia

/g2/big/2009_04/795c

využívania energií,

DOPRAVA
- propagácia hromadnej dopravy v mestách,
- propagácia používania alternatívnych palív,
- ponuky k využívaniu iných foriem dopravy, napr.
kombinovanej dopravy,
- zaistenie plynulosti pohybu vozidiel,
- racionalizácia zásad parkovania,
- redukovanie znečistenia z vozidiel,
- propagovanie "čistých" vozidiel,
- zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov a peších.
POĽNOHOSPODÁRSTVO
- racionalizácia využívania pôdy,
- propagovanie ekologického poľnohospodárstva,

5

8de385204a0afd1e387

zväčšenie lesných a

Strategický plán

Hlavný cieľ: zaistenie trvalo

- rozšírenie poľnohospodárskeho poradenstva v
oblasti uplatňovania zásad overenej
poľnohospodárskej praxe, používanie energeticky
úsporných technológií v poľnohospodárskej výrobe,
uplatňovanie neobvyklých energetických zdrojov v
poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach,
- zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy.
LESNÍCTVO
- ochrana lesov, napr. pred požiarmi, pred
premnožením hmyzu,
- zohľadnenie absorbovania CO2 v lesnom
hospodárstve,
- nárast viazania CO2 prameniaceho z nárastu biomasy
a z nárastu viazania uhlíka v pôde lesných
ekosystémov založených na bývalej
poľnohospodárskej pôde,
- činnosti podporujúce zalesnenie,
- pôsobenie proti zmenám využívania pôdy,
- ochrana lesných pôd pred znížením obsahu uhlíka.
1. Zaistenie energetickej bezpečnosti a dobrého stavu

e453831b7.pdf

pôdnych zásob krajiny,

adaptácie pre sektory a

udržateľného rozvoja a

životného prostredia.

oblasti citlivé na zmeny

efektívneho fungovania

2. Účinné prispôsobenie sa zmenám klímy vo

klímy do roku 2020 s

ekonomiky a spoločnosti pri

vidieckych oblastiach.

výhľadom do roku 2030

podmienkach zmien klímy.

3. Rozvoj dopravy v podmienkach zmien klímy.

racionalizácia využívania
surovín a priemyslových
výrobkov a racionalizácia
nakladania s odpadmi
spôsobom zaisťujúcim
dosiahnutie maximálnych
dlhodobých hospodárskych,
sociálnych a politických
výhod.

9

(SPA 2020) (verzia 23

4. Zaistenie trvalo udržateľného regionálneho a

zo dňa 22.03.2013)

lokálneho rozvoja so zohľadnením zmien klímy.

http://www.mos.gov.pl

5. Stimulovanie inovácií priaznivých voči adaptovaniu

/g2/big/2013_03/e436

sa zmenám klímy.

258f57966ff3703b8412

6. Formovanie spoločenských postojov priaznivých

3f642e81.pdf

voči adaptovaniu sa zmenám klímy.

6

+

+

+

+
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Národná stratégia

Nadradený cieľ: zachovanie

1. Rozpoznanie a monitorovanie stavu biodiverzity a

ochrany a trvalo

bohatstva biodiverzity v

existujúcich a potenciálnych nebezpečenstiev.

udržateľného

lokálnom, národnom a

2. Účinné odstránenie alebo obmedzenie

využívania biodiverzity

globálnom meradle a

vyskytujúcich sa ohrození biodiverzity.

spolu s Programom

zaistenie stálosti a možnosti

3. Zachovanie a/alebo obohatenie existujúcich a

akcií na roky 2007-2013

rozvoja všetkých úrovní

obnovovanie stratených prvkov biodiverzity.

(príloha k uzneseniu č.

jeho usporiadania

270/2007 RM zo dňa

(intradruhového,

4. Úplné integrovanie činností v prospech ochrany

26.10.2007)

medzidruhového,

biodiverzity s činnosťami ovplyvňujúcimi túto diverzitu

http://biodiv.mos.gov.p

naddruhového) so

(napr. spoločnosti, vrátane mimovládnych organizácií)

l/biodiv/files/Krajowa_

zohľadnením potrieb

pri zachovaní správneho pomeru medzi zaistením

strategia_roznorodnosc

spoločensko-ekonomického

prírodnej rovnováhy a spoločensko-hospodárskym

rozvoja Poľska a nutnosti

rozvojom krajiny.

i_biologicznej.pdf

zaistenia vhodných
životných podmienok a
rozvoja spoločnosti.

5. Prehlbovanie znalostí a formovanie postojov a
spoločenských aktivít v prospech ochrany a
udržateľného využívania biodiverzity.
6. Zdokonalenie mechanizmov a nástrojov slúžiacich
na ochranu a udržateľné využívanie biodiverzity.
7. Rozvinutie medzinárodnej spolupráce v
regionálnom a globálnom meradle v prospech ochrany
a udržateľného využívania zdrojov biodiverzity.
8. Využívanie biodiverzity udržateľným spôsobom,
rozdelenie výhod a nákladov na jej zachovanie,

7

+

-

0

+

vrátane nákladov na upustenie od rozvojových
činností s ohľadom na ochranu prírodných zdrojov.
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Národný plán

Dlhodobé ciele: dôjsť k

- udržovanie tendencií oddelenia nárastu vytváraných

nakladania s odpadmi

systému nakladania s

odpadov k hospodárskemu rastu krajiny vyjadreného v

2014 (príloha k

odpadmi zodpovedajúcemu

PKB,

uzneseniu č. 217 RM zo

zásade trvalo udržateľného

- zväčšenie podielu zberu, predovšetkým recyklácie

dňa 24.12.2010)

rozvoja, v ktorom môžu byť

skla, kovu, plastov a papieru a lepenky, rovnako tak i

http://dokumenty.rcl.g

úplne realizované zásady

získavanie energie z odpadov v súlade s požiadavkami

ov.pl/M201010111830

nakladania s odpadmi,

ochrany životného prostredia,

1.pdf

predovšetkým potom

- zníženie množstva odpadov smerovaných na skládky

zásada postupu pri

odpadov,

spracovaní odpadov v

- obmedzenie praxe nelegálneho skladovania

súlade s hierarchiou

odpadov,

spôsobov nakladania s

- vytvorenie a spustenie databázy o výrobkoch,

odpadmi, teda po prvé

obaloch a nakladanie s odpadmi (BDO).

zabraňovanie vzniku
odpadov a následne
príprava k opätovnému
použitiu, recyklácii, iné
metódy zberu (teda využitia
odpadov), zneškodnenie,
pričom najmenej žiaducim
spôsobom nakladania s nimi
je ich skladovanie.

8

+

0

0

0
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Národný program

Hlavný cieľ: realizácia

V prístupovej zmluve sa predpokladalo neúplné

čistenia komunálnych

systémov zbernej

uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti odvodu

odpadových vôd -

kanalizácie a čističky

a čistenia komunálnych odpadových vôd do

NPČKOV 2003

odpadových vôd na území s

31.12.2015 v súlade s prechodnými cieľmi:

http://kzgw.gov.pl/files

koncentrovanou zástavbou.

- do 31.12.2005 musia zhody so smernicou dosiahnuť

/file/Materialy_i_Infor

674 aglomerácií, čo tvorí 69% celkovej záťaže

macje/Programy/KPOS

odpadových vôd podliehajúcich biodegradácii,

K/kposk.pdf

- do 31.12.2010 musia zhody so smernicou dosiahnuť

Tretia aktualizácia

1069 aglomerácií, čo tvorí 86% celkovej záťaže

národného programu

odpadových vôd podliehajúcich biodegradácii,

čistenia komunálnych

- do 31.12.2013 musí byť zhoda so smernicou

odpadových vôd -

dosiahnutá v 1165 aglomeráciách, čo tvorí 91%

ANPČKOV 2010

celkovej záťaže odpadových vôd podliehajúcich

http://kzgw.gov.pl/files

biodegradácii.

+

0

0

0

+

-

0

0

/file/Materialy_i_Infor
macje/Programy/KPOS
K/AKPOSK2010.zip
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Plány vodného

Hlavným cieľom je

hospodárstva na

realizovanie cieľov Vodnej

územiach povodia:

rámcovej smernice v oblasti

 PGWD Wisły

dosiahnutia dobrého stavu

http://isap.sejm.gov.

všetkých vôd do roku 2015.

pl/Download?id=WM

Pre každý plán vodného

P20110490549&type

hospodárstva na území

Environmentálne ciele pre povrchové vody (na
príklade povodia Wisły) a chránených oblastí,
stanovených čl. 4 RDW:
- pre JČV, ktoré sú v súčasnosti vo veľmi dobrom
stave/ekologickom potenciáli, bude
environmentálnym cieľom udržanie tohto
stavu/potenciálu. Pre prirodzené časti vody bude
dosiahnutie čo najmenej dobrého ekologického stavu,
pre silne zmenené a umelé časti vôd - najmenej dobrý
ekologický potenciál. Pre dosiahnutie dobrého

9

=2
 PGWD Odry
http://isap.sejm.gov.

povodia sú určené
environmentálne ciele a
príslušné výnimky.

pl/Download?id=WM
P20110400451&type
=2
 PGWD Dnestra
http://isap.sejm.gov.
pl/Download?id=WM
P20110380425&type

stavu/potenciálu bude nevyhnutné navyše udržať
najmenej dobrý chemický stav.
Environmentálne ciele pre podzemné vody stanovené
čl. 4 RDW:
- zabránenie prítoku alebo obmedzenie prítoku
nečistôt do podzemných vôd,
- zabránenie zhoršovania stavu všetkých častí
podzemných vôd (s výhradami uvedenými v RDW),
- zaistenie rovnováhy medzi čerpaním a napájaním
podzemných vôd,
- zavedenie činností nevyhnutných pre odvrátenie
výrazného a trvajúceho rastúceho trendu koncentrácie
každého znečistenia vzniknutého v dôsledku ľudského
pôsobenia.

=2
Pre splnenie požiadavky nezhoršovania stavu časti
vôd, pre časti vôd, ktoré sú najmenej v dobrom
chemickom a množstevnom stave, bude
environmentálnym cieľom udržanie tohto stavu.

 PGWD Dunaja
http://isap.sejm.gov.
pl/Download?id=WM
P20110510560&type
=2
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Vstupné hodnotenie

Cieľom VHPR je:

povodňového rizika

ohodnotenie škály

(VHPR)

povodňového

Správa z prevedenia

nebezpečenstva pre oblasti

VHPR

povodia a identifikácia

http://www.kzgw.gov.

významného povodňového

pl/files/file/Materialy_i

rizika v týchto oblastiach.

Žiadne konkrétne ciele.

0

10

0

0

0

_Informacje/WORP/Ra

Tieto informácie poslúžili k

port.pdf

určeniu úsekov riek, pre
ktoré boli vypracované
mapy povodňového
nebezpečenstva a mapy
povodňového rizika.
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Projekt vodnej politiky

Nadradený cieľ: zaistenie

1. Dosiahnutie a udržanie dobrého stavu a potenciálu

štátu do roku 2030 (so

všeobecného prístupu

vôd a s nimi spojených ekosystémov.

zohľadnením etapy

obyvateľov k čistej a zdravej

2. Zaistenie prístupu k vodným zdrojom pre

2016) - po

vode a zásadné obmedzenie

uspokojenie potrieb obyvateľstva, prírodného

spoločenských

nebezpečenstiev

prostredia a spoločensky a hospodársky

konzultáciách a po

vyvolaných povodňami a

opodstatnených potrieb vodného hospodárstva.

vnútrorezortných

suchami v kombinácii s

3. Obmedzenie negatívnych účinkov povodní a súch a

odsúhlaseniach.

udržaním dobrého stavu

minimalizovanie rizika výskytu extrémnych situácií.

http://www.kzgw.gov.

vôd a s nimi spojených

4. Zavedenie integrovaného systému spravovania

pl/files/file/Programy/P

ekosystémov, za

vodných zdrojov a vodného hospodárstva.

PWP2030/PWP_28_09

uspokojenia potrieb

_2011Ms.doc

vodohospodárstva,
zlepšenie teritoriálnej
integrity a smerovanie k
vyrovnaniu
medziregionálnych
disproporcií a zohľadnenie
integrovania potrieb

11

+

-

0

0

ochrany vodného
prostredia s inými
hospodárskymi činnosťami,
vrátane dopravy,
poľnohospodárstva,
energetiky a turistiky.
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Vodne -

Dosiahnutie

Environmentálnymi cieľmi pre vody sú v súlade s čl. 4

environmentálny

environmentálnych cieľov

RDW:

národný program

prostredníctvom vody,

1. Nezhoršovanie sa stavu časti vôd.

http://www.kzgw.gov.

ktorých splnenie v

2. Dosiahnutie dobrého stavu vôd: dobrý ekologický a

pl/files/file/Programy/P

definovanom čase umožní

chemický stav pre povrchové vody, dobrý chemický a

WSK/Program_wodno-

dosiahnuť efektov v podobe

množstevný stav pre podzemné vody.

srodowiskowy_kraju.pd

lepšieho stavu vôd.

3. Splnenie špeciálnych požiadaviek, obsiahnutých v

f

iných právnych spisoch EÚ a poľskom práve, vo
vzťahu k chráneným oblastiam (vrátane tých citlivých
voči eutrofizácii vyvolanej nečistotami pochádzajúcimi
z komunálnych zdrojov, vystavených znečistením
zlúčeninami dusíka pochádzajúceho z
poľnohospodárskych zdrojov, určených k rekreačným
účelom, k čerpaniu vody pre zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou, určených k ochrane druhov vodných
zvierat s hospodárskym významom, k ochrane sídlisk
alebo druhov, pre ktorých je udržanie stavu vôd
dôležitým faktorom v ich ochrane).

12

+

-

0

0

4. Zastavenie alebo postupné upúšťanie od vypúšťania
prioritných látok do životného prostredia alebo
obmedzené vypúšťanie týchto látok.
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Stratégia rozvoja

Hlavný cieľ: zvýšenie

Strategické ciele:

dopravy do roku 2020

dopravnej dostupnosti,

1. Vytvorenie integrovaného dopravného systému.

(s výhľadom do r. 2030)

zlepšenie bezpečnosti

2. Vytvorenie podmienok pre účinné fungovanie

http://www.transport.

účastníkov dopravy a

dopravných trhov a rozvoj efektívnych prepravných

gov.pl/files/0/1795904

efektivity sektoru dopravy

systémov.

/130122SRTnaRM.pdf

pomocou vytvorenia

Konkrétne ciele:

konzistentného,

- vytvorenie modernej, konzistentnej dopravnej

udržateľného a užívateľsky

infraštruktúry,

priateľského dopravného

- zlepšenie spôsobu organizovania a riadenia

systému v národnom,

dopravného systému,

európskom a globálnom

- bezpečnosť a spoľahlivosť,

rozmere.

- obmedzenie negatívneho vplyvu dopravy na životné

0

+

+

0

+

+

+

0

prostredie,
- tvorba racionálneho modelu financovania investícií
do infraštruktúry.
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Stratégia rozvoja

Bez definovaného hlavného

Sliezskeho vojvodstva

cieľa.

http://www.slaskie.pl/s

 Sliezske vojvodstvo regiónom modernej ekonomiky
rozvíjajúce sa s oporou v inovatívnosti a kreativite;
 Sliezske vojvodstvo regiónom s vysokou kvalitou

trona_n.php?jezyk=pl&

života, založenou na všeobecnej dostupnosti

grupa=3&dzi=1334141

verejných služieb s vysokým štandardom;

717&id_menu=566

13

 Sliezske vojvodstvo regiónom s atraktívnym a
funkčným priestorom;
 Sliezske vojvodstvo otvoreným regiónom, ktorý je
dôležitým partnerom rozvoja Európy.
19

 silná pozícia Malopoľska ako regiónu atraktívneho

Stratégia rozvoja

Efektívne využitie

Malopoľského

potenciálov regionálnej

pre investície, zakladajúceho si na znalostiach,

vojvodstva

šance na hospodársky

profesijnej aktivite a podnikavosti obyvateľov;

http://www.malopolski

rozvoj a nárast spoločenskej

e.pl/RozwojRegionalny/

a priestorovej spokojnosti

voľného času vďaka využitiu potenciálu

Aktualizacja/

Malopoľska v regionálnom,

regionálneho dedičstva a kultúry;

národnom a európskom
rozmere.

 vysoká atraktivita Malopoľska v oblasti priemyslu

 vysoká vonkajšia a vnútorná komunikačná
dostupnosť regiónu pre hospodársku
konkurencieschopnosť a priestorovú integritu;
 silná konkurenčná pozícia Krakovskej metropolitnej
oblasti v európskom priestore a nárast
ekonomického potenciálu subregiónov v
regionálnom a národnom rozmere;
 atraktívne centrá verejných a hospodárskych služieb
zaisťujúce šance pre rozvoj obyvateľov malých a
stredných miest a vidieckych oblastí;
 vysoká úroveň bezpečia obyvateľov Malopoľska v
zdravotníckom, sociálnom a environmentálnom
slova zmysle;

14

+

+

+

+

 efektívne riadené vojvodstvo, ktorého rozvoj je
založený na spolupráci a mobilizácii zdrojov.
20

 rozvíjanie silných stránok regiónu na základe

Stratégia rozvoja

Efektívne využívanie

Podkarpatského

vnútorných a vonkajších

kreatívnych špecializácií ako prejavu tvorby

vojvodstva

zdrojov pre udržateľný a

národnej a medzinárodnej konkurencieschopnosti;

http://www.umwp.pod

inteligentný sociálne -

karpackie.pl/index.php/

hospodársky rozvoj cestou

inovatívnosti regiónu a zlepšenie životnej úrovne

strategia/2634-sejmik-

vedúcou k zlepšeniu kvality

obyvateľov;

wojewodztwa-

života obyvateľov.

 rozvoj ľudského a sociálneho kapitálu ako faktorov:

 zvýšenie dostupnosti a zlepšenie funkčne-

podkarpackiego-

priestorovej integrity ako prvok tvorby potenciálu

przyjal-strategie-

rozvoja regiónu;

+

+

+

+

+

+

+

0

 racionálne a efektívne využívanie zdrojov pri vážení

rozwoju-wojewodztwapodkarpackie-2020-

si životného prostredia spôsobom, zaisťujúcim

wraz-z-prognoza-

bezpečnosť a dobré životné podmienky obyvateľov

oddzialywania-na-

a ekonomický rozvoj vojvodstva.

srodowisko
21

 Dynamizácia a reštrukturalizácia priestoru

Plán nakladania s

Formovanie harmonickej

priestorom Sliezskeho

priestorovej štruktúry

vojvodstva

Sliezskeho vojvodstva

 Posilnenie funkcií uzlov sídelnej siete.

http://slaskie.pl/planza

podporujúce všestranný

 Ochrana zdrojov prírodného prostredia, posilnenie

gospodarowania/

rozvoj vojvodstva.

vojvodstva.

systému chránených oblastí a polyfunkčný rozvoj
otvorených terénov.
 Rozvoj nadregionálnych systémov infraštruktúry.

15

 Stimulovanie inovácií v regionálnom systéme
nakladania s priestorom.
 Rozvoj medziregionálnej spolupráce v oblasti
priestorového plánovania.
22

 smerovanie k zlepšeniu vzdelávania, aktívnosti a

Plán nakladania s

Harmonické hospodárenie s

priestorom

priestorom ako základ

Malopoľského

dynamického a

 vysoká kvalita prírodného a kultúrneho prostredia;

vojvodstva

udržateľného rozvoja



http://www.malopolski

vojvodstva.

 lepšia komunikačná dostupnosť regiónu;

podnikavosti obyvateľov;

trvalý hospodársky rozvoj;

e.pl/RozwojRegionalny/

 harmonický rozvoj celého Malopoľska;

Plan/

 vzájomná podpora susedných regiónov v

+

+

+

+

+

+

+

0

činnostiach v prospech rozvoja;
 maximalizácia pozitívnych efektov integrácie.
23

Plán nakladania s

Riadenie priestorového

Ciele priestorovej politiky vojvodstva v oblasti

priestorom

rozvoja, vyvíjanie činností a

prírodného a kultúrneho prostredia, spoločensko -

Podkarpatského

definovanie a plnenie

hospodárskej infraštruktúry, komunikácie a technickej

vojvodstva

verejných úloh

infraštruktúry, priestorových štruktúr, zahrňujú:

http://www.pbpp.pl/o

nadregionálneho významu.

 efektívne využívanie stavu zainvestovania;

pracowania/zakonczon

 zlepšenie kvality života a udržateľného rozvoja;

e/art-16.html

 zvýšenie konkurencieschopnosti vojvodstva.
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Legenda:

+

vyskytuje sa výrazná súčinnosť medzi cieľmi PPS PL-SK 2014-2020 a cieľmi analyzovaného dokumentu

0

chýba výrazná súčinnosť medzi cieľmi PPS PL-SK 2014-2020 a cieľmi analyzovaného dokumentu

-

rozpor medzi cieľmi PPS PL-SK 2014-2020 a cieľmi analyzovaného dokumentu

Zhrnutie:

Ciele definované v PPS PL-SK 2014-2020 sú vo všeobecnosti spojené s národnými strategickými dokumentmi. Realizácia tohto programu bude nahrávať
realizácii cieľov popísaných už skôr pre jednotlivé poľské dokumenty, pretože ich ciele sú v súlade s väčšinou dokumentov podrobených analýze. Niektoré z
nich nie sú v priamom vzťahu k PPS PL-SK 2014-2020 s ohľadom na charakter tohto programu a obmedzené finančné prostriedky. Len u jedného
strategického dokumentu nebola nájdená żadnej súčinnosť s cieľmi PPS PL-SK 2014-2020, pretože tie nie sú priamo spojené s tematikou Vstupného
hodnotenia povodňového rizika. Potenciálny nesúlad bol identifikovaný v oblasti Národnej stratégie ochrany a udržateľného využívania biodiverzity spolu s
Programom aktivít na roky 2007-2013, Vodohospodárskych plánov na územia povodí, Návrhu vodnej politiky štátu do roku 2030 (so zohľadnením etapy
2016), Vodo-krajinného programu štátuu, iba v prípade vykonávania činností v rámci investičnej priority 7b, medzi ktoré patrí rozšírenie a modernizácia
hraničných ciest, vrátane výstavby nových ciest.
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