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Projekt Smart Integration 

 

  
 

Kernbotschaft Główne przesłanie 

Smart Integration entwickelt die Zusammenarbeit 
zwischen Sachsen und Niederschlesien auf dem 
Gebiet der Raumordnung und Regionalentwicklung 
weiter und hebt die Beziehungen insbesondere mit 
der Sächsisch-Niederschlesischen Grenzraumstudie 
auf eine neue Ebene. 

Smart Integration ma na celu dalszy rozwój 
współpracy pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem 
na polu planowania przestrzennego i rozwoju 
regionalnego, a w szczególności poprzez 
Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza 
projekt przyczynia się do jej jakościowego 
poglebienia i rozszerzenia. 

Kurzbeschreibung des Vorhabens Krótki opis przedsięwzięcia 

Sachsen und Niederschlesien setzen mit Smart 
Integration ihre Zusammenarbeit im Bereich 
Raumordnung und Regionalentwicklung fort, um ihre 
Beziehungen zu intensivieren und angestoßene 
Prozesse zu verstetigen. Projektpartner sind das 
Sächsische Staatsministerium des Innern 
(Leadpartner), das Marschallamt der Woiwodschaft 
Niederschlesien und das Institut für Territoriale 
Entwicklung (beide Breslau).  

Ziel ist es, durch eine stärkere Verzahnung der 
Raumplanung und des grenzüberschreitenden 
Regionalmanagements das Zusammenwachsen der 
Wirtschafts- und Kulturregion Sachsen – 
Niederschlesien zu fördern.  

Im Bereich der Raumplanung ist eine 
Grenzraumstudie geplant, die neue Handlungsfelder 
und Projekte für eine verstärkte Zusammenarbeit 
identifizieren wird. Ein Vorhaben aus der 
Regionalentwicklung betrifft die Daseinsvorsorge. 
Hier soll gemeinsam an den rechtlichen Grundlagen 
und organisatorischen Abläufen 
grenzüberschreitender Einsätze im Rettungsdienst 
gearbeitet werden. Ein weiteres Teilprojekt 
erarbeitet für die demographischen 
Herausforderungen in Niederschlesien und Sachsen 
spezifische, regional angepasste 
Lösungsvorschläge.  

Diese und alle weiteren Projektmaßnahmen sollen 
zur Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner 
im Grenzraum beitragen und langfristig zum 

Saksonia i Dolny Śląsk kontynuują w Smart 
Integration współpracę w zakresie planowania 
przestrzennego i rozwoju regionalnego, dążąc do 
zacieśnienia istniejących więzi i utrwalenia 
zainicjowanych procesów. Partnerami w projekcie są 
Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
(Partner Wiodący), Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego i Instytut Rozwoju 
Terytorialnego (oba we Wrocławiu).  

Celem jest, poprzez silne powiązanie planowania 
przestrzennego i transgranicznego zarządzania 
regionalnego, wspieranie wspólnego rozwoju 
gospodarczego i kulturalnego regionu Saksonia - 
Dolny Śląsk.  

W zakresie planowania przestrzennego opracowane 
zostanie Studium Pogranicza, które ma 
zidentyfikować nowe obszary działania i projekty 
służące wzmocnieniu współpracy. Jedno z działań w 
zakresie rozwoju regionalnego dotyczy dostępu do 
usług publicznych. Punktem ciężkości jest 
opracowane podstawy prawnych i organizacyjnych 
transgranicznego działania pogotowia ratunkowego. 
W ramach projektu opracowane zostaną również 
propozycje dotyczące rozwiązań problemów 
demograficznych  na Dolnym Śląsku i w Saksonii 
uwzględniających specyfikę tego regionu.  

Wszystkie działania w projekcie mają za zadanie 
przyczynić się do poprawy warunków życia ludności 
na obszarze pogranicza i perspektywicznie 
przyczynić sie do powstania wspólnej polsko-
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Entstehen eines gemeinsamen polnisch-
sächsischen Lebensraumes führen. 

Hauptzielgruppen sind Akteure im Bereich der 
Raum- und Regionalentwicklung wie Vertreter der 
(Grenz-) Gemeinden und der regionalen Ebene (z. 
B. Planungsverbände) sowie weitere raumrelevante 
Akteure wie NROs, wissenschaftliche Institutionen, 
Unternehmen, Verbände und Kammern. 

saksońskiej przestrzeni życiowej. 

Głównymi grupami docelowymi są podmioty z 
obszaru planowania przestrzennego i rozwoju 
regionalnego jak i przedstawiciele gmin oraz z 
poziomu zarządzania regionalnego (np. regionalne 
związki planistyczne), a także dalsze podmioty jak 
organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, 
przedsiębiorstwa, związki i izby. 

Links / Linki 

 http://www.landesentwicklung.sachsen.de/29534.htm  

 http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/smart-integration/aktualnosci/  

 https://irt.wroc.pl/aktualnosci-32-smart_integration.html  

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu 

Sächsisches Staatsministerium des Innern  
Abteilung Landesentwicklung, Vermessungswesen, Sport  
Referat Europäische Raumordnung, Regionalentwicklung 

Wilhem-Buck-Str.2 

01097 Dresden (DE-SN) 

Frau Maria Diersch 

Maria.Diersch@smi.sachsen.de  

Tel. +49 351 564 3458 

Projektpartner Partnerzy projektu 

Sächsisches Staatsministerium des Innern Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu 

Projektphase / Etap rozwoju projektu Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG 

laufend / w trakcie wdrażania INTERREG V A PL-SN 
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