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Krótki opis
Treść
Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) przyjęto Uchwałą Sejmiku
Województwa Lubuskiego w dniu 6 marca 2000 r. (Uchwała Nr XV/91/2000) jako
pierwszą w kraju strategię regionalną. Została ona opracowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego we współpracy z ekspertami – prof.
Grzegorzem Gorzelakiem i prof. Bohdanem Jałowieckim. Dokument zawierał
podstawowe wytyczne dla polityki regionalnej samorządu wojewódzkiego, a jego
realizacja miała zapewnić trwały i zrównoważony rozwój regionu. Strategia odegrała
istotną rolę przede wszystkim jako instrument w procesie pozyskiwania zewnętrznych
środków kierowanych do regionu m.in. z programów przedakcesyjnych i strukturalnych
Unii Europejskiej. Szereg istotnych dla województwa zmian, zarówno w mikro, jak i
makrootoczeniu, po kilku latach funkcjonowania strategii sprawiło, że pojawiła się
konieczność dokonania jej analizy, korekty i uzupełnienia. Zmiany te spowodowane były
faktem przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej oraz dynamicznymi procesami
zachodzącymi w rozwoju społeczno-gospodarczym. Uchwałą Nr XXXVII/260/2005
Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. przyjęto dokument: Strategia
Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku.
Strategia stała się podstawą m.in. opracowania Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego i innych dokumentów wdrożeniowych w okresie programowania Unii

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/komitet-ds-gospodarki-przestrzennej/czlonkowie/wojewodztwo-lubuskie/strategia-rozwoju/


2/2

Europejskiej na lata 2007 – 2013. Potrzeba ponownego przeglądu Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego i podjęcie w 2010 roku decyzji o kolejnej jej aktualizacji,
wynikły z wielu przesłanek, które wpłynęły na sytuację polityczną, gospodarczą i
społeczną, tak wewnątrz regionu, jak i w jego otoczeniu.

W rozwoju województwa bardzo ważną rolę odgrywają rzeczywiste zmiany w sferze
produkcji, wymiany i konsumpcji, w tym wpływ na nie funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. Województwo lubuskie jest
jednym z tych polskich regionów, które bardzo skutecznie wykorzystują środki unijne.
Pozwoliły one na realizację wielu przedsięwzięć zapisanych w wizji województwa
lubuskiego i celach strategicznych. Warto zwrócić uwagę na inwestycje infrastrukturalne,
takie jak: drogi krajowe i wojewódzkie, oczyszczalnie ścieków czy rozpoczęcie budowy
Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wiele środków skierowano na rozwój
przedsiębiorczości, co przynosi efekty w postaci ograniczenia skutków światowego
kryzysu w gospodarce regionu. Do najistotniejszych czynników zewnętrznych,
stanowiących przesłankę do aktualizacji, zaliczają się: zmiany w aktach prawnych
regulujących zasady prowadzenia polityki rozwoju oraz tworzenie i aktualizowanie
dokumentów strategicznych szczebla krajowego i międzynarodowego. W 2010 roku Unia
Europejska przyjęła Strategię Europa 2020, rozpoczęły się też prace nad
przygotowaniem programów europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. Zgodnie z
nowym systemem zarządzania rozwojem kraju, podstawowymi dokumentami
strategicznymi są: długookresowa i średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz 9
zintegrowanych strategii sektorowych, w tym najważniejsza dla regionów Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, przyjęta
13 lipca 2010 roku. W kwietniu 2012 roku weszła w życie Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, a we wrześniu 2012 roku – średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju 2020. Samorząd województwa zobligowany jest do aktualizacji strategii
rozwoju w celu dostosowania jej do dokumentów o charakterze nadrzędnym. Strategia
powinna być też spójna z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa.
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