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Wprowadzenie

Potrzeba przygotowania Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej
wynika z porozumienia władz samorządowych województwa łódzkiego
i mazowieckiego o współpracy międzyregionalnej z 2012 roku,
koncentrującej się na wykorzystaniu synergicznych potencjałów
rozwojowych obu województw dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej,
zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.
Opracowanie projektu strategii ponadregionalnej należy
do właściwości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Marszałkowie województw mazowieckiego i łódzkiego zwrócili się
do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z propozycją współpracy, która spotkała
się z pozytywnym przyjęciem i deklaracją aktywnego uczestnictwa
w pracach nad Strategią.
Strategię opracowuje się w konsultacji z jednostkami samorządu
terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi a przyjmuje
w trybie uchwały Rady Ministrów.

Uzasadnienie opracowania
strategii ponadregionalnej

Miejsce województwa mazowieckiego i łódzkiego w procesach
gospodarczych kraju oraz deklarowana potrzeba jego dalszego umacniania
w kontekście europejskim dla zwiększenia konkurencyjności Polski
(Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategie
Rozwoju Województw Łódzkiego i Mazowieckiego, Strategia Rozwoju Kraju
2020) wymaga przygotowania strategii ponadregionalnej.
W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 znacznie większy
akcent niż dotychczas położono na:





koncentrację tematyczną,



współpracę (w miejsce wyniszczającej konkurencji) pomiędzy
aktorami reprezentującymi władze publiczne różnych szczebli,
podmiotami prywatnymi i społecznymi,




zrównoważony rozwój obszarów miejskich,

powiązanie interwencji z celami strategii EU 2020,
zintegrowane podejście i rozwój terytorialny oparty o endogeniczne
potencjały rozwojowe,

integrację przestrzenną.
Przygotowanie strategii może tym samym wzmocnić jakość
programowania i wdrożenia projektów oraz zwiększyć skuteczność
i efektywność wykorzystania środków UE. Ponadto, kształtowanie nowego
systemu zarządzania rozwojem w Polsce, w którym coraz większą rolę,
obok strategii rozwoju przygotowanych dla poszczególnych jednostek
administracyjnych, odgrywa zintegrowane podejście funkcjonalne oraz
zagadnienia współpracy pomiędzy aktorami gry o rozwój, wskazują
na zasadność opracowania Strategii dla Makroregionu Polski Centralnej.
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Koncepcja strategii obejmuje obszar województw: łódzkiego
i mazowieckiego z uwzględnieniem związków funkcjonalnych pomiędzy
aglomeracjami Warszawy i Łodzi (warszawsko-łódzkim obszarem funkcjonalnym).
W statystyce publicznej, na poziomie NUTS 1, Makroregion Polski
Centralnej został wyodrębniony jako Region Centralny.
Uzupełnieniem koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski
Centralnej powinna być strategia dla warszawsko-łódzkiego obszaru funkcjonalnego.
Celem opracowania koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej jest przygotowanie podstaw racjonalnego działania władz
publicznych szczebla krajowego i regionalnego w zakresie prowadzenia
polityki rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego z wykorzystaniem
unikatowych i uzupełniających się potencjałów województwa łódzkiego
i mazowieckiego i budowania na nich przewag konkurencyjnych na arenie
międzynarodowej.
Koncepcja Strategii Rozwoju MPC koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach o wymiarze ponadregionalnym, komplementarnych
wobec strategii wojewódzkich i wpisuje się w dokumenty europejskie
(Europa 2020, Horyzont 2020) i krajowe (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 i Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2020
roku, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego).
Cele szczegółowe obejmują:



przygotowanie możliwej do zrealizowania wizji rozwoju wraz
z instrumentami jej osiągania, opartej o specjalizację
i komplementarność funkcji dla Makroregionu Polski Centralnej,



wskazanie sposobów wzmocnienia przewag konkurencyjnych Makroregionu, w tym największego bipolarnego ośrodka Europy Środkowej,



zwiększenie skuteczności wykorzystania środków finansowych
i efektywności działań publicznych podejmowanych na rzecz realizacji zaproponowanych celów rozwojowych, istotnych z punktu widzenia całego Makroregionu Polski Centralnej,



wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy podmiotami
obydwu województw.
Cele i instrumenty realizacyjne dla koncepcji Strategii będą określone do roku 2030, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2014-2020.

Zakres terytorialny

Cele
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Relacje między strategią
makroregionalną
a strategiami wojewódzkimi

Koncepcja Strategii Rozwoju MPC nie jest integracją dokumentów
strategicznych obydwu województw, ale jest z nimi spójna i odnosi się
w szczególności do współdziałania w realizacji wspólnych celów. Realizacja
koncepcji Strategii pozwoli na osiągnięcie efektu synergii oraz lepsze wykorzystanie potencjałów rozwojowych. Inicjatywa utworzenia strategii jest inicjatywą oddolną, a jej powstanie potwierdza chęć umocnienia potencjału
makroregionu i przełamywania barier hamujących rozwój. Ze względu
na dobrowolny charakter jej powstania koncepcja Strategii nie ma nadrzędnego charakteru względem strategii regionalnych. Przyczyni się natomiast
do poprawy istniejących mechanizmów współpracy oraz koordynacji działań
różnych podmiotów na rzecz Makroregionu Polski Centralnej.

Przebieg prac
nad koncepcją Strategii

Do merytorycznego i organizacyjnego kierowania pracami nad Strategią Rozwoju MPC powołano Komitet Sterujący a do bezpośredniego opracowania dokumentu Zespół Ekspertów składający się głównie
z przedstawicieli służb planowania regionalnego Urzędów Marszałkowskich
wzmocniony przedstawicielami Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Marszałkowie Województw powołali Radę Naukowo-Konsultacyjną
będącą organem opiniująco-doradczym. Projekt Strategii zostanie poddany
procedurze szerokich konsultacji społecznych oraz uzgodnień.

