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Og?oszenie o konsultacjach spo?ecznych „Strategia Sudety
2030

Burmistrz Miasta Jawora zaprasza do udzia?u w konsultacjach spo?ecznych projektu Strategii
rozwoju spo?eczno – gospodarczego po?udniowej i zachodniej cz??ci województwa
dolno?l?skiego na lata 2020-2030, obejmuj?cej swoim zasi?giem subregiony Wa?brzyski i
Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

Przed?o?ony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasi?gowi terytorialnemu 13 powiatów:
Boles?awiecki, Dzier?oniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, K?odzki, Luba?ski,
Lwówecki, ?widnicki, Wa?brzyski, Z?bkowicki, Z?otoryjski, Zgorzelecki.
Konsultacje prowadzone b?d? od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania
propozycji, uwag i opinii przekazywanych za po?rednictwem formularza elektronicznego
znajduj?cego si? pod adresem:
http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

Wype?nione w wersji elektronicznej i formularze wydrukowane mo?na równie? dostarczy? w
formie drukowanej na adres: Urz?d Miejski w Jaworze, Rynek 1, 59-400 Jawor z dopiskiem
„konsultacje spo?eczne Strategii Rozwoju Sudety2030”
Osob? wyznaczon? do kontaktów w sprawie konsultacji spo?ecznych jest:
Leszek ?wiatkowski
Naczelnik Wydzia?u Promocji i Wspó?pracy Zagranicznej
w Urz?dzie Miejskim w Jaworze
ul. Zamkowa 2 (II p.)
59-400 Jawor
tel. 76 870 20 21, wew. 190 lub 605 058 103
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e-mail: promocja@jawor.pl

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030
Dolny ?l?sk jest jednym z szybciej rozwijaj?cych si? regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie
jest równomierny. Po?udniowa cz??? naszego województwa, a w szczególno?ci Przedgórze
Sudeckie i Sudety, przesz?y w minionych latach trudn? transformacj? i do tej pory zmagaj? si? z
ogromnymi problemami takimi jak: trudno?ci komunikacyjne, brak mieszka?, degradacja
infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszka?ców, wykluczenie spo?eczne. Dystans wobec
szybciej rozwijaj?cych si? regionów w Polsce i pó?nocy Dolnego ?l?ska, stale si? powi?ksza.
11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorz?dów po?udnia i po?udniowego
zachodu Dolnego ?l?ska podpisali we Wleniu Deklaracj? Sudeck?. Wyrazili w niej wol?
podj?cia wspólnych dzia?a? na rzecz poprawy warunków ?ycia mieszka?ców i szybszego rozwoju
gospodarczego tej cz??ci Dolnego ?l?ska. Sygnatariusze deklaracji zobowi?zali si? do stworzenia
wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wa?brzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii
Rozwoju Sudety 2030, nad któr? obecnie pracujemy. Celem dzia?a? które podejmujemy jest
uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczaj?cych tempo rozwoju
gospodarczego i spo?ecznego tej cz??ci Dolnego ?l?ska.
Opracowywana strategia okre?la bariery rozwojowe i obszary problemowe. Zosta?a w niej
przedstawiona wizja przysz?o?ci naszego regionu, cel g?ówny, cele strategiczne oraz priorytety i
dzia?ania strategiczne, których realizacja przybli?y nas do przedstawionej wizji rozwoju.
Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narz?dziem, które pomo?e w kszta?towaniu polityki rozwoju
spo?eczno-gospodarczego po?udnia i zachodu województwa dolno?l?skiego. Spe?nia ona g?ówne
za?o?enia polityki spójno?ci Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych zwi?zanych
z now? perspektyw? bud?etow? po 2020 roku. Dzi?ki temu u?atwi ona dalsze dzia?ania w celu
pozyskiwania wsparcia finansowego z ró?nych ?róde?: unijnych, krajowych, regionalnych itp. potrzebnego dla zrównowa?onego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamuj?.
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