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ROLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM

W  artykule zarysowana została rola Miasta Bielska-Białej, jako Lidera Subregionu 
Południowego. W szczególności zobrazowane zostały efekty wspólnych działań jednostek 
samorządu terytorialnego z obszaru subregionu. 

W  obecnym okresie programowania 2007-2013, bardzo cennym instrumentem 
realizacji polityki rozwoju w  regionie są programy rozwoju subregionów. Ta 
pozakonkursowa procedura wyłaniania projektów do dofinansowania przyczyniła się do 
wyrównania szans rozwojowych wszystkich jst subregionu. Tym samym, władze regionu 
przygotowały podwaliny pod nowe instrumenty polityki rozwoju na lata 2014-2020. 
W nowym okresie programowania, planuje się bowiem wdrożenie tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, które można uznać za kontynuację obecnych PRS. Zdobyte 
doświadczenie przy przygotowaniu i  realizacji Programu Rozwoju Subregionu 
Południowego znacznie ułatwi wdrażanie nowego instrumentu, jakim są Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. 

Słowa kluczowe: Subregion Południowy, Program Rozwoju Subregionu 
Południowego, jednostki samorządu terytorialnego – partnerzy, lider, Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne – ZIT.

SUBREGION POŁUDNIOWY: OBSZAR, MIESZKAŃCY, 
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Subregion Południowy województwa śląskiego zajmuje obszar 2  352 km2, liczba 
ludności wynosi ok. 647  522 mieszkańców. Strukturę administracyjną Subregionu 
Południowego stanowią: trzy powiaty – bielski, cieszyński i  żywiecki, 37 gmin oraz 1 
miasto na prawach powiatu (Bielsko-Biała). 

Jak wynika z  dokumentów strategicznych województwa śląskiego - Subregion 
Południowy charakteryzuje się istnieniem trzech głównych ośrodków w  zakresie 
dojazdów do pracy, do których należą: Bielsko-Biała, Żywiec i Cieszyn. Z nich ośrodkiem 
zdecydowanie największym jest Bielsko-Biała. Analiza powiązań powyżej 250 osób 
wskazuje, że bardzo widoczna jest duża rola wymienionych wyżej trzech ośrodków 
powiatowych w  generowaniu ruchu z  obszarów właściwych im powiatów. Podobnie 
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych Subregion Południowy charakteryzuje 
się podziałem na trzy główne ośrodki, jakimi są miasta powiatowe: Bielsko-Biała, 
Żywiec i  Cieszyn. Bielsko-Biała jest drugim po Częstochowie, najsilniejszym ośrodkiem 
w skali województwa w tym zakresie i generuje ponad 3,8 tys. codziennych dojazdów 
do szkół z  gmin zewnętrznych. Struktura powiązań bardzo wiernie odwzorowuje 
podział administracyjny; w zasadzie dla wszystkich gmin w subregionie najważniejszymi 
generatorami ruchu są ich ośrodki powiatowe. 

Subregion Południowy stanowi południowy obszar polityki rozwoju – zorganizowany 
wokół aglomeracji bielskiej, która z  innymi miastami obszaru powiązana jest 
międzyregionalną i  regionalną siecią transportową. Dokumenty strategiczne, jak np. 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego1, wyróżniają Aglomerację Bielską i jej obszar 
funkcjonalny. 

Aglomeracja Bielska to centralny ośrodek południowego obszaru polityki rozwoju. Jest 
obszarem organizacji usług publicznych o znaczeniu krajowym. Obszar ten posiada silnie 
rozwinięty sektor gospodarczy, w tym samochodowy oraz turystyczny, jest również ważnym 
ośrodkiem naukowym. Aglomeracja charakteryzuje się aktywnością mieszkańców oraz 
dynamicznym rozwojem usług związanych z sektorem kultury i turystyki. Zlokalizowane 
są tutaj specjalistyczne placówki ochrony zdrowia. Posiada duże znaczenie w  sferze 
gospodarczej oraz w  zakresie zaspokojenia dostępu do usług publicznych wyższego 
rzędu w południowej części regionu. Otwiera także region na współpracę transgraniczną  
z  Czechami i  Słowacją. W  otoczeniu aglomeracji uwidacznia się proces suburbanizacji, 
w obszarze funkcjonalnym rozrasta się strefa podmiejska. Wyzwaniem dla Aglomeracji 
jest dalszy rozwój sektora badawczo-rozwojowego, kultury i turystyki. 

Mapa 1. Powiaty i gminy w ramach subregionu południowego

Źródło: Opracowanie własne. 

1 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 
Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR), tj. kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący 
się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w  ujęciu wojewódzkim, którego 
przygotowanie przewiduje Ustawa z  dnia 7 listopada 2008 r. o  zmianie niektórych ustaw w  związku 
z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1370). 
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Mapa 2. Obszary funkcjonalne województwa i ich ośrodki centralne

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.  

W  układzie funkcjonalno-przestrzennym województwa śląskiego Bielsko-Biała 
stanowi centrum gospodarczo-administracyjne oraz naukowe i  kulturalne subregionu 
południowego obejmującego powiat: bielski, żywiecki i  cieszyński. Ze względu na swe 
znaczenie i funkcje w południowej części regionu oraz transgraniczne położenie Bielsko – 
Biała stanowi cel dojazdów do pracy, edukacji, zakupów i usług, w tym usług publicznych 
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wyższego rzędu.
Istotnym walorem miasta jest jego dogodne położenie w niewielkiej odległości od 

Aglomeracji Górnośląskiej oraz Aglomeracji Krakowskiej. Relatywnie mały dystans dzieli 
miasto od stolic państwowych (Warszawa – 350 km, Bratysława – 320 km, Budapeszt – 
370 km, Praga – 420 km, Wiedeń – 350 km). Bliskość Czech  i Słowacji podnosi znaczenie 
miasta w układzie przestrzennym regionu i kraju, czyniąc je istotnym ośrodkiem rozwoju 
o charakterze transgranicznym.

Ryc. 1 Odległości Bielska-Białej od najbliższych stolic państwowych

Źródło: Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

W Bielsku-Białej funkcjonuje:
• 5 szpitali oraz 14 niepublicznych podmiotów medycznych świadczących usługi    

w zakresie lecznictwa stacjonarnego, w tym również w trybie jednodniowym;
• 99 organizacji sportowych, w tym 60 klubów sportowych, 20 uczniowskich klubów 

sportowych, 5 parafialnych klubów sportowych, 2 towarzystwa krzewienia kultury 
fizycznej, 5 stowarzyszeń oraz 7 związków sportowych. Szkoleniem sportowym 
objętych jest ok. 5 tysięcy zawodniczek i zawodników (dane na 2011 r.);

• 8 uczelni wyższych kształcących ok. 12 tys. studentów. Największą uczelnią 
jest Akademia Techniczno-Humanistyczna – jedyna publiczna szkoła wyższa na 
Podbeskidziu, w której studiuje ok. 7400 osób. Obecnie  w Akademii funkcjonuje pięć 
wydziałów kształcących na 18 kierunkach studiów. Prowadzone są studia I  stopnia 
(licencjackie i  inżynierskie), II stopnia (magisterskie) i  III stopnia (doktoranckie)  
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w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym).
Obecnie Bielsko-Biała jest jednym z  najlepiej rozwijających się gospodarczo miast 

Polski oraz znaczącym centrum produkcyjno – handlowo – turystycznym  na południu 
kraju. Położenie geograficzne, dobry klimat ekonomiczny oraz proinwestycyjna polityka 
władz miasta sprawiły, że w  mieście zainwestowały wielkie, światowe koncerny. Do 
największych firm działających w  mieście należy zaliczyć: Fiat Auto Poland S.A., Fiat 
Powertrain Polska Sp. z o.o., Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o., Nemak Poland 
Sp. z o.o., Eaton Automotive Systems Sp. z o.o., Bulten Polska S.A., Adler Polska Sp. z o.o., 
Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o., GE Power Controls Sp. z o.o., Electropoli-
Galwanotechnika Sp. z o.o., Avio Polska Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., Philips 
Lighting Sp. z o.o., Proseat Sp. z o.o. i inne. 

Wykres 1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane  w REGON według sekcji PKD 2007 
– stan na: 31.12.2012r.

Źródło: Opracowanie własne – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Część terenów inwestycyjnych w  Bielsku-Białej została objęta Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną (podstrefa jastrzębsko-żorska) celem wsparcia i  przyspieszenia 
procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie w ramach 
podstrefy jastrzębsko – żorskiej KSSE w Bielsku-Białej, na obszarze ok. 55 ha, działa 16 
firm zatrudniających ponad 3 tys. pracowników (głównie w  branży motoryzacyjnej). 
Łączna kwota inwestycji na terenie objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną na koniec 
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2010 r. wyniosła ponad 3 mld zł. W sąsiedztwie KSSE, w dzielnicy Wapienica, funkcjonuje 
Park Przemysłowo –Technologiczny (PPiT) oraz Beskidzki Inkubator Technologiczny (BIT). 
Inkubator powstał dzięki współpracy: Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w  Bielsku-
Białej, Urzędu Miejskiego w  Bielsku-Białej oraz Akademii  Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej. Funkcjonowanie BIT - u ma na celu: tworzenie dogodnych warunków 
dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie, 
tworzenie optymalnych warunków dla transferu wiedzy z  ośrodków akademickich do 
przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe oraz promocję firm działających w inkubatorze.

Ten potencjał miasta – największego ośrodka miejskiego w Subregionie Południowym, 
stanowi o  roli miasta w  tym obszarze regionu, świadcząc wysokiej klasy usługi 
publiczne wszystkim mieszkańcom subregionu, ale także oferując nowe miejsca pracy 
o podstawowym znaczeniu dla restrukturyzacji całego regionu.

Wykres 2. Bielsko-Biała, rynek pracy (stan na 28.02.2013 r.)

 

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 3. Bielsko-Biała, struktura bezrobocia – wg wykształcenia 

Źródło: Opracowanie własne - Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
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Tabela 1. Wybrane dane dotyczące gospodarki w Bielsku-Białej na tle porównawczym, 31.12.2011 r. 

Wyszczegól-
nienie 

Produkcja sprzedana 
przemysłu

Nakłady inwestycyjne   
w przedsiębiorstwach  

wg lokalizacji inwestycji  
(ceny bieżące)

Wartość brutto środków 
trwałych  

w przedsiębiorstwach
(bieżące ceny ewidencyjne)

w mln PLN na 1 miesz-
kańca  
w PLN

w mln PLN na 1 miesz-
kańca  
w PLN

w mln PLN na 1 miesz-
kańca  
w PLN

Bielsko-Biała 27 758,8 159 039 959,9 5 499,8 12 542,6 71 876,4 

Częstochowa 8 554,4 36 159 782,0 3 305,4 9 501,2 40 293,6 

Gliwice 18 895,5 100 848 1 600,6 8 542,9 16 023,5 85 747,5 

Katowice 27 701,1 89 233 2 346,1 7 557,3 26 720,6 86 389,5 

Rybnik 4 671,9 33 137 512,2 3 633,0 8 287,6 58 800,8 

Województwo 
śląskie 198 454,6 42 863 17 443,4 3 767,5 205 999,3 44 527,3 

Źródło: Opracowanie własne  – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Sprawą oczywistą było zatem powierzenie roli lidera subregionu Bielsku-Białej 
przy przystępowaniu do nowatorskiego sposobu wdrażania funduszy UE w  ramach 
regionalnego rozwoju subregionów.

PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO NA LATA 2007-2013: 
PRZYGOTOWANIE, WSPÓŁPRACA, ZADANIA I REALIZACJA

W toku konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013 podkreślano potrzebę dalszej decentralizacji oraz potrzebę wewnętrznej 
integracji w  województwie i  zacieśniania powiązań wewnątrzregionalnych, także 
w odniesieniu do procesu wdrażania Programu.

Na bazie opinii przyszłych beneficjentów oraz pewnych obserwacji rozwiązań 
zagranicznych, wykrystalizowała się idea stworzenia w ramach ścieżki pozakonkursowej 
RPO WSL Programów Rozwoju Subregionów. Założenia „eksperymentu” były następujące: 
środki rozwojowe w  ramach RPO WSL mogą zostać przekazane na realizację celów 
wspólnie uzgodnionych przez ogół jednostek danego subregionu. Warunkiem uzyskania 
wsparcia było stworzenie listy projektów stanowiących instrument realizacji wspólnie 
nakreślonych celów rozwojowych subregionu. Prace strategiczne zawarte zostały 
w programie rozwoju dla każdego subregionu, tworzonym w oparciu o doświadczenia 
tworzenia RPO WSL i stosowne wytyczne Instytucji Zarządzającej. 

Prace nad Programem Rozwoju Subregionu Południowego trwały prawie dwa 
lata: 2006-2008. Umowa o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju 
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 podpisana została  
26 lutego 2008 r. pomiędzy 42 podmiotami (41 jst i 1 stowarzyszenie: Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”) z obszaru Subregionu Południowego.
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Zadaniem lidera – miasta Bielska-Białej, na przestrzeni lat: 2006-2013 było 
koordynowanie wszystkich działań związanych z  uzgodnieniami list projektów, 
opracowaniem Programu Rozwoju Subregionu Południowego, organizowaniem spotkań  
z  partnerami w  subregionie, uzgadnianie wspólnych stanowisk, reprezentowanie 
Partnerów przed Instytucją Zarządzającą RPO WSL, itp.

Na przestrzeni lat 2008-2012 podpisano 6 aneksów do Umowy o  współpracy. 
Powody podpisywanych aneksów to przede wszystkim zagospodarowanie oszczędności 
poprzetargowych oraz rezygnacja poszczególnych gmin z  realizacji pojedynczych 
projektów. 

Pierwotnie w  PRSPd wpisanych było 76 projektów. Ostateczna ilość projektów 
znajdujących się na liście głównej to 59, na łączną kwotę dofinansowania 
124 625 199,82 zł. 

Najczęstszym powodem rezygnacji z  realizacji projektu był brak wystarczających 
środków, niedoszacowanie kosztów oraz dużo wyższe kwoty proponowane przez 
oferentów w przetargach.

W ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013 zrealizowano projekty w zakresie różnych priorytetów, m.in.:

1. W  ramach celu „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i  usług 
publicznych on-line” – 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania 9 335 620,69 zł;

2. W  ramach celu „Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego”– 
10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 343 536,03 zł;

3. W  ramach celu „Poprawa jakości powietrza” – 8 projektów na łączną kwotę 
dofinansowania 6 387 395,30 zł; 

4. W  ramach celu „Wzmacnianie roli Bielska-Białej jako metropolii Subregionu 
Południowego” – 1 projekt; dofinansowanie 29 716 000,00 zł; 

5. W  ramach celu „Wielofunkcyjne wykorzystywanie obszarów zdegradowanych” -  
7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 10 464 686,32 zł;

6. W ramach celu „Udrożnienie sieci drogowej w Subregionie” – 21 projektów na łączną 
kwotę dofinansowania 64 377 961,48 zł.

Przykłady projektów zrealizowanych:
• publiczny dostęp do Internetu w Gminach Powiatu Cieszyńskiego;
• system Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego;
• remont Muzeum w Ustroniu oraz kina w Buczkowicach;
• wyposażenie Żywieckiej Biblioteki Samorządowej i zrewitalizowanie Pałacu Kępińskich 

w Żywcu Moszczanicy;
• wykonanie termomodernizacji wielu budynków użyteczności publicznej, m.in. szkół, 

przedszkoli;
• zrewitalizowanie m.in. Ośrodka Rekreacji i  Sportów Wodnych w Kaniowie, terenów 

przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach, parku w Łękawicy;
• wybudowanie hali wielofunkcyjno - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej  

w Bielsku-Białej;
• przebudowanie ul. Karbowej w  Bielsku-Białej oraz zmodernizowanie wielu ciągów 

dróg na terenie całego Subregionu Południowego.
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Pozytywy współpracy:
• nawiązanie współpracy między gminami i powiatami Subregionu Południowego;
• uzgadnianie celu i sposobu wydatkowania środków w ramach PRSPd;
• nabycie doświadczeń ze współpracy pod kolejny okres programowania; 
• szansa na zrealizowanie partnerskich, zintegrowanych, subregionalnych projektów;
• ustalenie wspólnego kierunku rozwoju – turystyka;
• szansa na środki europejskie nawet dla najmniejszych gmin – poza konkursem.

Obszary do rozwoju, rekomendacje:
• szersza, wzmocniona współpraca między podmiotami wchodzącymi w  skład 

Subregionu (wspólna strategia dla całego Subregionu Południowego – postulat 
zgłoszony przez partnerów);

• wzmocniona rola Lidera;
• przemyślane, dobrze skoordynowane projekty subregionalne;
• wyodrębniona dla Subregionów pula środków z pomocy technicznej;
• programy  subregionalne w  kolejnej perspektywie finansowej powinny być spójne  

z wizją rozwoju całego regionu.
Na szczególną uwagę zasługuje novum, jakie stanowił projekt pn. „Rozwój 

infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, został uznany za projekt kluczowy 
dla województwa śląskiego i wpisany w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów 
Kluczowych, stanowiący załącznik do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 
2007 – 2013. Projekt zrealizowany został w ramach Priorytetu III RPO WSL „Turystyka”, 
Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura 
okołoturystyczna/podmioty publiczne”. Umieszczenie projektu w  Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WSL na lata 2007 – 2013 było 
warunkową deklaracją jego realizacji i zarezerwowaniem środków finansowych w ramach 
budżetu RPO WSL (tzw. ścieżka pozakonkursowa). Projekt kluczowy Subregionu 
Południowego składał się z 27 zadań, realizowanych przez 26 jednostek – samorządu 
terytorialnego oraz nadleśnictwo Wisła. 

W  ramach projektu została rozbudowana infrastruktura turystyczna na terenie 
subregionu: powstały i zostały zmodernizowane następujące obiekty:

• trasy narciarskie zjazdowe i biegowe;
• trasy nartorolkowe;
• trasy rowerowe, piesze, pieszo-rowerowe i konne;
• parkingi;
• amfiteatry;
• boiska;
• ośrodek sportów wodnych;
• hala wielofunkcyjna;
• crossowy tor rowerowy;
• baza rekreacyjno – wypoczynkowa;
• parki tematyczne.

Umowa Ramowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego 
podpisana została w dniu 8 lipca 2008 r.  Integralnym załącznikiem do Umowy był Program 
Realizacji Projektu Kluczowego (PRPK), który uzasadniał realizację projektu kluczowego  
i  dowodził spójności poszczególnych zadań oraz wskazywał, że zaproponowany 
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zakres wpisuje się w cele RPO WSL. Celem głównym projektu kluczowego pn. „Rozwój 
infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” było „zwiększenie wykorzystania 
potencjału turystycznego Subregionu Południowego”. Szacunkowa całkowita wartość 
projektu wynosiła 197 801 141,14 PLN, dofinansowanie z EFRR 140 667 509,42 PLN.

POSZCZEGÓLNE PROJEKTY UJĘTE W PROJEKCIE KLUCZOWYM:

• „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice”;
• „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie”;
• „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”;
• „Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego  

w Ustroniu”;
• „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Gminy Wisła”;
• „Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach 

i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki 
weekendowej”;

• „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich 
oraz budowa parkingu obok Amfiteatru” – Gmina Gilowice;

• „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie”;
• „Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy”;
• „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa”;
• „Budowa bazy rekreacyjno – wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce”;
• „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza”; 
• „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”; 
• „Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo 

– rowerowych, parku i  kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych 
i historycznych w gminie Węgierska Górka”; 

• „Remont i  przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w  Żywcu wraz z  terenami 
rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno – sportowych”;

• „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego  
w Żywcu”; 

• „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim”; 
• „Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i  rowerowe wraz  

z parkingiem) w Gminie Jaworze”; 
• „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki 

w Gminie Jaworze”; 
• „Budowa, przebudowa i  remont infrastruktury około turystycznej w  gminie 

Radziechowy – Wieprz”;
• „Budowa tras do narciarstwa biegowego w  partiach szczytowych Magurki 

Wilkowickiej” – laureat krajowego konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy 
Europejskich” w kategorii turystyka aktywna;

• „Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)  
w Mieście Szczyrk”;

• „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna”;
• „Rozbudowa i  modernizacja ścieżki rowerowo – pieszej w  Szczyrku (Deptak nad 

Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta 
Szczyrk”; 
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• „Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite)  
w Mieście Szczyrk”;

• „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z  parkingiem oraz budowa 
widowni amfiteatru w Mieście” – Miasto Szczyrk”;

• „Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna w Bielsku – Białej”.

Fot. 1. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo – pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej 
w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk” 

Źródło: Urząd Miejski w Szczyrku.

Fot. 2. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo – pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej 
w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk”

 

Źródło: Urząd Miejski w Szczyrku.
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Fot. 3. „Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu”

 Źródło: Urząd Miejski w Ustroniu.

Fot. 4. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej – stok Dębowca

Źródło: Wykonanie własne  – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
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Fot. 5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej – Pływalnia START

Źródło: Wykonanie własne  – Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Zrealizowany projekt kluczowy stanowił w  rzeczywistości jakby drugi Program 
Rozwoju Subregionu Południowego i  bardzo cenną wartością dodaną tego projektu 
było zintegrowanie 26 partnerów i 27 zadań wokół jednego priorytetu, jednego celu – 
turystyki, tak wyróżniającego Subregion Południowy na tle całego regionu. 

PLANOWANIE ROZWOJU SUBREGIONU NA LATA 2014-2020

Już od listopada 2011 roku, tuż po ukazaniu się pakietu projektów rozporządzeń 
polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020, partnerzy Subregionu Południowego 
podjęli intensywne prace nad wspólnymi kierunkami działań w  nowej perspektywie 
finansowej. Z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zostały zorganizowane dwie 
edycje warsztatów subregionalnych, podczas których wypracowane zostały kluczowe 
elementy strategii subregionalnej: słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia, a także 
wypracowano koncepcje projektów zintegrowanych wpisujących się w cele tematyczne 
nowej perspektywy, uwzględniające nowe uwarunkowania i zasady. 

Jako wspólny cel określono: budowanie konkurencyjności Subregionu 
Południowego poprzez turystykę, kulturę i innowacje. 
Wypracowano wstępne pomysły projektów, m.in.

• rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i  zbiorników wodnych 
Subregionu Południowego – zamysł tego projektu powstał jako kontynuacja 
zrealizowanego projektu kluczowego w  zakresie turystyki; wszyscy partnerzy 
subregionu chcieliby, aby mógł być on – tak jak tamten – projektem kluczowym 
w zakresie celu tematycznego dotyczącego ochrony środowiska;

• wprowadzenie zintegrowanego modelu zarządzania transportem na obszarze miasta 
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Bielska-Białej i powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego;
• zapewnienie dostępności do terenów atrakcyjnych gospodarczo i  turystycznie 

poprzez rozwój powiązań komunikacyjnych wewnątrz regionalnych  
i z sąsiadującymi regionami; 

• upowszechnianie nowych technologii i  designu w  rozwoju gospodarczym  
i społecznym;

• wdrażanie programów ograniczających niską emisję oraz wykorzystujących odnawialne 
źródła energii (np. program dotacji dla gospodarstw domowych, termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej);                                           

• rozwój sieci współpracy instytucji wspierających włączenie społeczne i  walkę  
z ubóstwem;                                                                                                             

• rozwijanie współpracy samorządów Subregionu Południowego w  celu integracji 
wspólnych strategicznych celów rozwojowych (wypracowanie i  wdrożenie strategii 
subregionu i wspólna promocja).
Partnerzy subregionu aktywnie uczestniczyli również w spotkaniach warsztatowych 

prowadzonych w ramach prac nad nowelizacją strategii regionu Śląskie 2020, a także nad 
założeniami projektu RPO WSL na lata 2014-2020.                                                                  

PLANOWANIE I REALIZACJA POLITYKI MIEJSKIEJ W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM 
W LATACH 2014-2020: UWARUNKOWANIA, INSTRUMENTY PRAWNE I FINANSOWE

Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego - wspieranie ośrodków miejskich 
jest jednym z  podstawowych kierunków polityki regionalnej, ponieważ silne miasta 
decydują o  pozycji konkurencyjnej całych regionów w  wymiarze międzynarodowym 
i krajowym. Wsparcie skierowane do miast służy budowaniu siły konkurencyjnej całych 
regionów, wzmacnianiu ich znaczenia międzynarodowego i krajowego oraz wzmacnianiu 
regionalnej sieci osadniczej.

Ośrodki subregionalne, stanowiące lokalne centra rozwoju, wspierane będą  
w zakresie integracji przestrzennej, społecznej i gospodarczej, zwiększania atrakcyjności 
inwestycyjnej, rozwoju rynku pracy, poprzez wspomaganie otoczenia biznesu oraz rozwój 
funkcji gospodarczych o  ponadlokalnym obszarze oddziaływania. Ważnym aspektem 
wspierania miast subregionalnych jest rozwijanie oferty wysokiej jakości usług publicznych. 
Dotyczy to głownie edukacji na poziomie średnim i wyższym zawodowym, ochrony zdrowia 
oraz kultury. Jednostki samorządu lokalnego, jako element sieci współpracy tworzonej na 
poziomie regionalnym, będą zaangażowane w  szerszym niż dotychczasowym zakresie  
w  system realizacji polityki regionalnej, zarówno na etapie programowania, jak 
i wdrażania działań rozwojowych na terenie województwa. Udział samorządu lokalnego  
w  procesach programowania polityki regionalnej jest istotny ze względu m.in. 
na konieczność właściwego określenia priorytetów, inwestycji oraz zespołów 
działań w  odniesieniu do terytorium uzyskującego wsparcie w  ramach kontraktu 
terytorialnego. Ważnym jest również zapewnienie spójności strategii rozwoju 
lokalnego, przygotowywanych przez samorząd lokalny, z  celami strategicznymi 
określanymi na poziomie regionalnym. Działania samorządu lokalnego mogą również 
wspierać politykę rozwoju podejmowaną przez władze samorządu województwa 
przez stymulowanie i  wspieranie inicjatyw lokalnych nastawionych na realizację 
projektów rozwoju lokalnego, jak i  wdrażanie własnych projektów zgodnych  
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z  priorytetami określanymi na poziomie regionalnym, w  tym przez aktywne 
włączenie się w  realizację przedsięwzięć priorytetowych określonych w  kontrakcie 
terytorialnym.

Bodaj największym problemem i  zagrożeniem w  kontynuowaniu projektów 
inwestycyjnych, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju,  będzie 
niemożność zapewnienia wkładu własnego przez jst.

Jednym z  największych wyzwań dla polskiego systemu osadniczego, zgodnie  
z Założeniami Krajowej Polityki Miejskiej do roku 20202, jest poprawa ładu przestrzennego 
na obszarach zurbanizowanych. Ze względu na zaległości cywilizacyjne oraz procesy, które 
zaszły w  okresie transformacji, na obszarach zurbanizowanych zanika skoordynowane 
planowanie przestrzenne, czego efektem jest m.in. niespójne kształtowanie przestrzeni 
centrów miejskich, zabudowywanie obszarów zagrożonych powodzią, niski standard 
urbanistyczny wielu nowo wznoszonych budynków i  osiedli mieszkaniowych, a  także 
degradacja obszarów zapewniających wysoką jakość przestrzeni publicznej, w tym zanik 
obszarów o  znacznych walorach przyrodniczych oraz niekontrolowany rozrost tkanki 
miejskiej na obszarach przeznaczonych dotychczas do innych celów. Problemem jest 
nieskoordynowany rozwój obszarów podmiejskich - zarówno największych miast, jak  
i mniejszych ośrodków miejskich. Na tych obszarach obserwujemy nasilające się zjawisko 
żywiołowej urbanizacji i  rosnącego chaosu przestrzennego. Taka niekontrolowana 
suburbanizacja przyczynia się – z jednej strony – do degradacji środowiska przyrodniczego, 
zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w  miastach, niewydolności układów 
komunikacyjnych, utraty atrakcyjności miejsc rekreacyjnych i inwestycyjnych oraz wzrostu 
kosztów usług świadczonych przez miasto (głównie zapewnienie dostępu do infrastruktury 
dostarczającej wodę, energię, odprowadzającej ścieki i  zapewniającej połączenia 
transportowe), z drugiej strony natomiast – do zmniejszenia się zasobów finansowych miast 
(rdzeni miejskich obszarów funkcjonalnych). Jak się wskazuje - prowadzi to do sytuacji,  
w której miastu brakuje przychodów, aby realizować swoje potrzeby rozwojowe, w tym 
rozsądnie prowadzić planowanie urbanistyczne czy np. działania rewitalizacyjne obszarów 
zdegradowanych, które mogłyby skutkować zwiększeniem atrakcyjności centrów miast 
dla mieszkańców o większych dochodach.

PODSUMOWANIE

Nowy okres programowania zapowiada kolejne instrumenty istotne dla realizacji 
polityki miejskiej. Głównym ich założeniem jest terytorialne ukierunkowanie interwencji 
publicznej. Jednym z  tych instrumentów są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT). ZIT są instrumentem promującym zintegrowane wykorzystanie funduszy, będą 
skierowane na obszary, gdzie strategie rozwoju wymagają zintegrowanego podejścia 
obejmującego inwestycje w  ramach więcej niż jednej osi priorytetowej. Dodatkowym 
założeniem ZIT jest możliwość delegacji części zadań związanych z  wdrażaniem 
programów operacyjnych na poziom subregionalny lub lokalny, zapewniając tym samym 
władzom samorządowym zaangażowanie w  przygotowanie i  wdrożenie programu. 
Tworzenie ZIT porównuje się m.in. do programów rozwoju subregionów (PRS) w naszym 
regionie. Dotychczasowe zasady współpracy w  subregionach stanowią cenną bazę dla 

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 (projekt), Warszawa, 
20 lipca 2012 r.
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wdrażania tego nowego instrumentu. Wypracowane w  ramach realizacji PRS zasady 
współpracy, opierające się na partnerstwie, są spójne z  zaproponowanym przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego celem głównym ZIT: „zwiększeniem zaangażowania 
miast i  ich obszarów funkcjonalnych w  zarządzaniu funduszami strukturalnymi UE”. 
Jak potwierdza Instytucja Zarządzająca RPO WSL – partnerstwo w  formule obecnych 
ZIT opiera się na formalnej umowie o  współpracy, reprezentacji subregionalnej 
upoważnionej do podejmowania decyzji w  imieniu subregionu. Wyznaczony lider 
subregionu odpowiedzialny jest za przygotowanie i aktualizacje programu oraz przepływ 
informacji między członkami subregionu a  IZ RPO. Zatem, w  przypadku naszego 
regionu IZ RPO planuje wykorzystać dotychczas wypracowane formy współpracy  
z subregionami. 

Dotychczasowe zadania liderów, w  tym miasta Bielska-Białej, takie jak: 
organizowanie spotkań, konsultacji, uzgodnień, przekazywanie informacji, odbywało się  
w  ramach środków lidera. Cenną nowością, zwłaszcza dla liderów, jest możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego w  ramach środków z  Pomocy technicznej, co 
w znacznym stopniu ułatwi i usprawni prowadzenie działań związanych z realizacją ZIT.


