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Zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach prac nad Strategią Rozwoju 

Województwa „Małopolska 2030” oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Małopolskiego na lata 2021-2027, które odbędzie się 26 czerwca 2019 r. w Zatorze w Centrum 

Aktywności Zawodowej (ul. Słowackiego 15).  

Strategia stanowi najważniejszy dokument przyjmowany przez Samorząd Województwa, 

który nie tylko określi kierunki rozwoju regionu w perspektywie najbliższej dekady, ale także wyznaczy 

ramy regionalnego programu operacyjnego po roku 2020, nad którym równolegle prowadzone są 

prace. 

W Strategii chcemy przedstawić ambitną wizję rozwoju regionu do roku 2030. Pragniemy, 

aby zrównoważony i odpowiedzialny rozwój Małopolski prowadził do podnoszenia jakości życia 

wszystkich jej mieszkańców, a realizacja Strategii przyczyniała się do wzmacniania więzi społecznych 

i budowania poczucia dumy Małopolan z tego, co wspólnym wysiłkiem uda nam się osiągnąć. 

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego prace nad Strategią zamierzamy 

zakończyć do czerwca 2020 roku. W proces ten pragniemy włączyć jak najszersze grono 

mieszkańców, samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych, wsłuchując się tym samym 

w głosy osób mających różne spojrzenie na Małopolskę oraz wyzwania, przed którymi stoimy. 

Jesteśmy przekonany, że taka szeroka formuła dyskusji nad przyszłością regionu pozwoli nam na 

wypracowanie dokumentu trafnie definiującego cele i działania ważne dla jego dalszego rozwoju. 

Mając to na uwadze prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia również na ręce 

przedstawicieli wiodących przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z regionu.  

Nasze spotkanie będzie okazją do przedstawienia trybu, sposobu i harmonogramu prac 

nad Strategią oraz poznania Państwa potrzeb i pomysłów związanych z rozwojem województwa 

w najbliższej dekadzie.  

Zebrane propozycje i sugestie pomogą Samorządowi Województwa w określeniu 

priorytetów i działań zarówno Strategii, jak i regionalnego programu operacyjnego w perspektywie 

2021-2027. 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do dnia 24 czerwca 2019 

r. poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: malopolska.2030@umwm.malopolska.pl. Ze 

względu na program wydarzenia, obejmujący również prace warsztatowe, bardzo prosimy, aby jeśli 

to tylko możliwe, do udziału w spotkaniu delegowali Państwo także pracowników zajmujących się 

problematyką polityki rozwoju. W załączeniu przekazujemy agendę spotkania. 

Liczymy na Państwa udział w spotkaniu oraz głos w debacie na temat przyszłości 

Małopolski. Wyrażamy przekonanie, że nasze wspólne zaangażowanie pozwoli nam przygotować 

Strategię będącą skuteczną odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez Małopolan. 

 

Łukasz Smółka 
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Szanowni Państwo!  
 
  
 
 
 
 
 

Kraków, 13 czerwca 2019 r. 
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