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W różnych częściach świata nastąpił 
gwałtowny wzrost zainteresowania 
procesem integracji europejskiej. 

Nie tylko z punktu widzenia instytucjonal-
nego, ale również w kategoriach polityk UE, 
które wspierają spójność europejską. Co 
więcej, jedną z tych polityk jest europejska 
polityka regionalna i miejska, której celem 
jest dążenie do tego, aby korzyści płynące z 
jednolitego rynku opartego na zasadach wol-
nego przepływu dóbr, usług, pracy i kapitału 
były powszechnie dostępne na całym tery-
torium UE. Obecnie na arenie stosunków 
międzynarodowych Dyrekcja Generalna ds. 
Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europej- 
skiej wspiera politykę zewnętrzną UE w pro-
mocji współpracy w dziedzinie rozwoju tery-
torialnego z krajami trzecimi, ich regionami 
i miastami. Działania te są silnie wspierane 
przez Parlament Europejski, który pięć lat z 
rzędu, w latach 2009-2013, w głosowaniach 
przeznaczył środki umożliwiające prowadzenie 
większości dialogów polityki zewnętrznej w 
tej konkretnej dziedzinie. 

Wśród celów polityki regionalnej i miejs- 
kiej UE, które budzą największe zainteresowa-
nie zarówno w dużych krajach trzecich, ta-
kich jak Chiny, Rosja czy Brazylia, jak wśród 
międzynarodowych organizacji m.in. MERCO-
SUR, UEMOA i ASEAN można wymienić przede 
wszystkim: geograficzne kierowanie środków
dla państw członkowskich, regionów i miast; 
cele strategiczne i terytorialne; różne wymia- 
ry systemu wdrażania opartego na wielo-
poziomowym zarządzaniu. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się również wartości, które 
cementują politykę regionalną i miejską UE, 
m.in. promowanie otwartych i konkuren-
cyjnych rynków (również w sektorze zamówień 
publicznych), szacunek do środowiska oraz 

poszanowanie równych szans, demokrację 
partycypacyjną i partnerstwo w planowaniu i 
realizacji polityki rozwoju. W rzeczy samej, 
te ostatnie są ramowymi warunkami, według 
których przyznawana jest pomoc finansowa z
UE i które jednocześnie pozytywnie wpływają 
na uzyskanie wysokich standardów w polityce 
publicznej. To właśnie te cechy wzbudziły zainte- 
resowanie ze strony dużych krajów i obszarów, 
borykających się z potężnymi nierównościami 
terytorialnymi i które pragną połączyć dążenie 
do wypracowania bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu z systemami zarządzania, 
które wpłyną na przejrzystość i efektywność 
polityk publicznych, a także wspomogą dalszą 
integrację poprzez decentralizację. 

W kwestii wymiaru terytorialnego eu-
ropejskiej polityki regionalnej i miejs- 
kiej  największe zainteresowanie w różnych 
częściach świata wzbudza polityka promo-
wania zrównoważonego rozwoju miejskiego. 
Wśród wielu rozwijających się gospodarek 
światowych pojawiła się wzmożona tendencja 
do urbanizacji. Przykładem tego zjawiska są 
Chiny, których populacja wynosi obecnie 1,3 
miliarda osób. W Chinach pomiędzy 1949, a 
2009 rokiem, ilość osób mieszkających w mia-
stach wzrosła z 58 do 622 milionów, a odsetek 
ludności zurbanizowanej wzrósł z 10,6% 
do 46,6% całej populacji. Postęp urbaniza-
cji w Chinach przyspieszył się po reformie 
gospodarczej, a wdrażanie strategii urba- 
nizacji w okresie 10-tego Planu Pięcioletniego, 
przyspieszyło urbanizację wielu regionów. W 
latach 2000-2009 poziom urbanizacji Chin 
wzrósł z 36,2% do 46,6%, z rocznym wzrostem 
1,15%. W 2009 roku, 145 milionów osób, co 
można przyrównać do skumulowanej populacji 
Francji i Niemiec, opuściło wiejskie obszary 
Chin, aby podjąć pracę w miastach. Obecnie 
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większość światowych mega aglomeracji, o 
populacji większej niż 15 milionów, znajduje 
się w krajach o szybko rozwijającej się gospo-
darce, takich jak Chiny. Istnienie tych aglome- 
racji wiąże się z wyzwaniami związanymi z 
ogólnym przeciążeniem, zanieczyszczeniem, 
zagwarantowaniem wydajnego mieszkalnict-
wa, pracy czy dostępności usług dla nowych 
mieszkańców. Główne badanie zrealizowane 
wspólnie przez Chiny i UE, opublikowane w 
2011 roku, kładzie duży nacisk na wyzwania 
związane z rozwojem miejskim i migracją 
ludności ze wsi do miast. To właśnie rozwój 
miejski stał się najważniejszym punktem 
współpracy UE z Chinami,  która zaowocowała 
“Partnerstwem w urbanizacji UE-Chiny” czy 
“Forum Burmistrzów UE-Chiny”. 

W Ameryce Łacińskiej od 2011 roku DG 
REGIO i Międzyamerykański Bank Roz-
woju (IDB) wspierają sieć współpracy 
URBELAC (Zurbanizowane europejskie, 
południowoamerykańskie i karaibskie mia-
sta). Celem tej współpracy jest promowanie 
zrównoważonego rozwoju w miastach. Projekt 
ma pomóc sprostać wyzwaniom związanym z 
promowaniem rozwoju społecznego, wyższej 
produktywności miast oraz lepszej ochrony 
środowiska poprzez tworzenie sieci miast, 
wymianę doświadczeń, benchmarking i przy-
gotowanie planów działania dla miast Ame-
ryki Łacińskiej. W dwóch kolejnych edyc-
jach, URBELAC umożliwił 9 europejskim i 13 
latynoamerykańskim miastom na wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk (poprzez de-
baty, grupy robocze, prace w terenie oraz 
nieustającą współpracę). Wśród porusza- 
nych tematów znalazły się m.in. mode- 
le zarządzania dla specyficznych obszarów
miejskich; “kompleksowe i kompaktowe mia- 
sto”, jako zrównoważony model w ra- 
mach zintegrowanego spojrzenia na miasto; 
czy zarządzanie turystyką mające wpływ na 
model rozwoju miasta. W 2012 roku, mias-
tami biorącymi udział we współpracy były: 
Cochabamba (Boliwia), Cuenca (Ekwador), 
Manizales (Kolumbia), Mar del Plata (Argen-
tyna), Pereira (Kolumbia), Edynburg (Zjedno-
czone Królestwo), La Laguna (Hiszpania), Ma-
laga (Hiszpania), Porto (Portugalia) i Wenecja 
(Włochy). 

Również w 2012 roku, Dyrekcja Generalna 
ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Mini-
sterstwo Ziemi, Infrastruktury, Transportu 
i Turystyki Japonii wspólnie z europejskimi 
i japońskimi miastami rozpoczęły wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk w ramach 

programu wymiany w dziedzinie rozwoju 
miejskiego UE-Japonia. W świetle sukcesu 
seminarium pt. “Rozwój miast w kontekście 
międzynarodowym: wymiana dobrych prak-
tyk pomiędzy Europą, Japonią i Ameryką 
Łacińską” zorganizowanego w październiku 
2011 roku w Brukseli, kolejne seminarium o 
tematyce miejskiej odbyło się w  maju 2012 
roku w Tokio. W spotkaniu tym wspólnie zor-
ganizowanym przez Ministerstwo Ziemi, Infra-
struktury, Transportu i Turystyki Japonii oraz 
DG REGIO wzięło udział ponad 50 ekspertów, 
wśród których znaleźli się reprezentanci 
władz europejskich miast Lipska, Sztokholmu 
i Turynu oraz japońskich miast Kanazawy, Ki-
takyuszu i Kumamoto. 

Istnieje w rzeczywistości wiele znakomitych 
przykładów współpracy pomiędzy UE, a kra-
jami trzecimi w dziedzinie polityki regionalnej 
i miejskiej, które mają na celu poprawę per-
spektyw dla bardziej równomiernego wzorca 
rozwoju gospodarczego, przy tworzeniu planu 
na rzecz decentralizacji w oparciu o skutecz-
ne, wielopoziomowe sprawowania rządów. W 
celu uzyskania dalszych informacji zachęca 
się czytelników do odwiedzenia strony inter-
netowej DG REGIO. 

Podsumowując, przez ostatnie 7 lat od cza-
su podpisania pierwszego porozumienia o 
współpracy w dziedzinie polityki regionalnej 
pomiędzy Krajową Komisją Rozwoju i Reform 
Chin oraz Komisją Europejską, współpraca re-
gionalna i transgraniczna rozwija się i cieszy się 
powszechnym zainteresowaniem. W UE insty-
tucjonalne zainteresowanie kontynuowaniem 
tej międzynarodowej współpracy wyraża szcze- 
gólnie Parlament Europejski i Komitet Re-
gionów. Instytucje te angażują się, aby Unia 
Europejska mogła nadal dostarczać przykłady 
dobrych praktyk w dziedzinie decentralizacji, 
współpracy, stabilności i budowania efektyw-
nego wzrostu.

Ronald Hall, Główny doradca, Dyrekcja Gene-
ralna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/ 
regional_policy/cooperate/international/pdf/
brochure_eu_china_v17_en.pdf
and http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
cooperate/international/studies_en.cfm

Poglądy przedstawione w tym artykule 
są osobistymi poglądami autora, które 
mogą różnić się od poglądów Komisji Eu-
ropejskiej.
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URBAN - konferencje i spotkania
NOWY INSTRUMENT W SIECI

Ramy Referencyjne Zrównoważonego Miasta

W dniu 18 czerwca DG ds. Polityki Regio-
nalnej i Miejskiej zaprezentowała wyniki 

raportu o projektach współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) w obecnym okresie programowania, 
których celem było poprawienie warunków 
życia i pracy w europejskich miastach. Prezen-
tacja pierwszych wyników badań odbyła się 
podczas spotkania z członkami i partnerami 
Intergrupy URBAN 14 marca w Strasburgu. 
Raport Komisji Europejskiej pt. „Rozwój miej-
ski w UE: 50 projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w latach 2007-2013” przedstawia pro-
jekty, które uzyskały wsparcie finansowe z
EFRR oraz zawiera pakiet informacji dotyczący 
wybranych miast ze szczegółowymi opisami 
zrealizowanych projektów. Opracowanie gro-
madzi spektrum dobrych miejskich praktyk i 
jest swego rodzaju obrazem sytuacji, w jaki 

sposób miasta wprowadzały w życie lokalną 
politykę miejską przy pomocy środków z EFRR 
w latach 2007-2013. 
50 projektów obejmuje osiem tematyk 
wybranych przez DG REGIO ze względu na ich 
przydatność w rozwiązywaniu głównych pro-
blemów obecnej europejskiej polityki regiona-
lnej i miejskiej (inteligentny, zrównoważony i 
sprzyjający integracji społecznej wzrost; re-
witalizacja zdegradowanych obszarów miej- 
skich w sposób trwały, partycypacyjny i zin-
tegrowany; mieszkalnictwo dla grup zmar-
ginalizowanych; inżynieria finansowa; par-
tycypacja lokalnych władz i społeczności; a 
także współpraca, praca w sieci oraz nauka). 
Analizowane projekty zostały zrealizowane w 
różnych częściach UE i świadczą o szerokim 
spektrum prac, które można przeprowadzić z 
pomocą europejskich funduszy strukturalnych. 
Badanie potwierdza, że miasta zobowiązują się 

Ponad 60 osób 
wzięło udział w 

spotkaniu na temat 
Ram Referencyjnych 
Zrównoważonego Mia-

sta zorganizowanym przez Intergrupę UR-
BAN we współpracy z Radą Gmin i Regionów 
Europy (CEMR) oraz ICLEI-Samorządy dla 
trwałości (międzynarodowe stowarzyszenie 
samorządów lokalnych i miejskich poświęcone 
zrównoważonemu rozwojowi).
Głównym celem spotkania była prezentacja 
nowego instrumentu internetowego Ramy 
Referencyjne Zrównoważonego Miasta. Ta 
nowa bezpłatna platforma internetowa została 
stworzona, aby pomóc miastom w promowa- 
niu ich pracy w zakresie zintegrowanego 
zrównoważonego rozwoju obszarów miej-
skich. Jest to wspólna inicjatywa państw 
członkowskich UE pod przewodnictwem Francji, 
Komisji Europejskiej i europejskich organizacji 
samorządowych.
Spotkanie rozpoczął Frédéric Vallier, sekretarz 
generalny CEMR. W swoim wystąpieniu poseł 
Jan Olbrycht (EPL, Polska), przewodniczący 
Intergrupy URBAN,  podkreślił rolę miast w 
politykach UE oraz rolę zrównoważonego roz-
woju w Europie. Zwrócił on uwagę na ogromne 

znaczenie wprowadzania wymiaru społecznego 
w zrównoważony rozwój obszarów miejskich. 
Ubolewał natomiast nad brakiem spójności i 
jednolitości w programach i inicjatywach Komis-
ji Europejskiej związanych ze zrównoważonymi 
miastami. “Powinniśmy walczyć o zintegro- 
wane podejście w politykach UE. Jeżeli 
trwałość oznacza ochronę środowiska, to nie 
przedstawia żadnej wartości dodanej. Musimy 
postrzegać zrównoważony rozwój, jako rozwój 
zintegrowany”, powiedział. 
Jan Olbrycht podkreślił również wartość part-
nerstwa pomiędzy różnymi podmiotami, które 
zwiększyłoby efektywność i zmniejszyłoby ko-
szty działań. Podsumowując wspomniał, że 
obecnie najbardziej czułym punktem w debacie 
na temat roli miast jest delegacja uprawnień. 
“Duży krok do przodu, który należy wykonać, 
to przekazywanie kompetencji miastom, 
które jest spójne z zasadą pomocniczości”, 
wspomniał. 
Przed rozpoczęciem panelu dyskusyjnego z 
uczestnikami śniadania Jérôme Masclaux, 
zastępca kierownika ds. zrównoważonego 
planowania w rządzie francuskim, 
zaprezentował nowy internetowy instrument 
jako inicjatywę międzyrządową.
Więcej informacji: www.rfsc.eu

ROZWÓJ MIEJSKI
50 projektów współfinansowanych z EFRR w latach 2007-2013
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stawiać czoła wszelkim wyzwaniom istotnym 
dla przyszłej spójności europejskich obszarów 
miejskich. 
“Co jest najbardziej widoczne w tym raporcie 
to fakt, że problemy miejskie nie są jedynie 
problemami miast, ale również obszarów wiej- 
skich. Samorządy powinny wzmacniać projek-
ty wspierane z EFRR” powiedział poseł Jan Ol-
brycht (EPL, Polska), przewodniczący Inter-
grupy URBAN. 
Po prezentacji ostatecznych wyników analiz, 
podczas panelu dyskusyjnego, Władysław 
Piskorz (DG REGIO) powiedział: “Mamy 
nadzieję, że raport ten stanie się głównym 
źródłem wiedzy i inspiracji dla miast, pod-
miotów zarządzających i innych instytucji 
biorących udział w rozwoju obszarów miejs-
kich.” 
Główny autor studium, Peter Ramsden 
podkreślił znaczenie wymiany wiedzy i 
doświadczeń pomiędzy miastami, regiona-
mi i krajami. “Jeżeli chcemy przyspieszyć i 
polepszyć politykę spójności, potrzebujemy 
lepszego know-how i zwiększonej współpracy 
miast. Współpraca na poziomie lokalnym i 
dzielenie się wiedzą to jeden z kluczowych 
elementów skutecznej polityki spójności w 
przyszłości”, powiedział. 
“Polityka spójności się zmienia i w nowym 
okresie programowania będzie bardziej sku-

Komisja Europejska przedstawiła raport  pt. „Rozwój miejski w UE: 50 projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach
2007-2013”.

teczna, po prostu lepsza” dodał Jan Olbrycht 
na zakończenie debaty. 
Raport został przygotowany przez AEIDL na 
zlecenie DG ds. Polityki Regionalnej i Miejs-
kiej. Jest to wspólna praca grupy ekspertów i 
naukowców.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/studies/pdf/50_projects/urban_
dev_erdf50.pdf
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Pod koniec 2013 roku, Komisja Europej-
ska zakończy negocjacje w sprawie umów  

partnerskich i programów operacyjnych  
polityki spójności na okres programowania 
2014-2020. Postępujące negocjacje pomiędzy 
Komisją Europejską i państwami członkowskimi 
będą miały istotny wpływ na sposób, w jaki 
władze miast, gmin i ich otoczenia będą 
mogły współpracować i prowadzić działania 
międzysektorowe ze wsparcia finansowego
funduszy europejskich. 
W teorii partnerstwo obszarów miejskich i 
wiejskich powinno być wcielone w życie bez 
większych trudności. Na poziomie UE istnie-
je duże wsparcie legislacyjne i polityczne w 
sprawach terytorialnych, czego przykładem 
może być Traktat lizboński promujący cele 
spójności terytorialnej oraz Agenda teryto-
rialna 2020, zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w 2011 roku i kładące 
nacisk na silny wymiar terytorialny przyszłej 
polityki spójności. Wytyczne polityki spójności 
przewidziane w Agendzie terytorialnej 2020 

CEMR
Fundusze europejskie: 

kluczowe narzędzie dla współpracy miast i wsi 

podkreślają uznanie współzależności miast i 
wsi, które wymaga zintegrowanego zarządzania 
i planowania opartego na szeroko rozbudowa-
nym partnerstwie. 
Ponadto, w nowych rozporządzeniach 

Członkowie Integrupy URBAN i przedstawiciele CEMR-u dyskutowali o partnerstwie 
miejsko-wiejskim podczas śniadania roboczego w Parlamencie Europejskim.
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dotyczących funduszy strukturalnych, Komisja 
Europejska proponuje nowe instrumenty, takie 
jak: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) 
i rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
(CLLD), aby wspierać zintegrowane podejście 
w ramach funduszy strukturalnych i inwesty-
cyjnych UE. 
Jednakże w praktyce istnieją pewne przesz-
kody, które należy pokonać. Z jednej strony 
podejście sektorowe jest wciąż dominujące. 
Z drugiej zaś, wdrażanie nowych instru-
mentów jak ZIT-y czy CLLD jest uzależnione 
od gotowości podmiotów zarządzających do 
korzystania z nich lub też nie. 

Partnerstwo miast i wsi niezbędne
dla rozwoju terytorialnego

Właśnie ta luka pomiędzy teorią, a praktyką była 
omawiana przez przedstawicieli i stowarzysze-
nia członkowskie Rady Gmin i Regionów Eu-
ropy (CEMR) oraz członków Integrupy URBAN 
Parlamentu Europejskiego podczas śniadania 
roboczego w dniu 25 czerwca w Brukseli. 
Przewodniczący Intergrupy URBAN, poseł 
Jan Olbrycht (EPL, Polska), zaprezentował 
inicjatywę “RURBAN”, która powstała w Par-
lamencie Europejskim i jest wdrażana przez 
Komisję Europejską. Po przeprowadzeniu 
szczegółowyego badania, którego rezultaty 
zostaną przekazane Komisji Europejskiej 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD), zostanie stworzony zestaw 
narzędzi mający pomóc ulepszyć partnerstwo 
miast i wsi. 
“CEMR jest zainteresowana dobrą współpracą 
z Parlamentem Europejskim, a dokładniej z 
członkami Intergrupy URBAN i Komisji Roz-
woju Regionalnego. Wzywamy Parlament Eu-
ropejski do monitorowania wdrażania funduszy 
strukturalnych, a zwłaszcza do wykorzys- 
tywania nowych instrumentów”, podkreśliła 
w czasie spotkania Carola Gunnarson, 
wiceprzewodnicząca szwedzkiego oddziału 
CEMR i przewodnicząca Platformy tematycznej 
ds. zrównoważonego rozwoju terytorialnego i 
lokalnego. 
Carla Rey, zastępca burmistrza Wenecji, 
prosiła posłów, aby zachęcali administracje 

krajowe do wspierania partnerstwa pomiędzy 
obszarami miejskimi i wiejskimi i aby ufały 
samorządom w kwestii zarządzania fundu- 
szami na poziomie lokalnym.  
Wiceprzewodniczący Intergrupy URBAN, 
Oldřich Vlasák (EKR, Republika Czeska), 
Lambert van Nistelrooij (EPL, Holandia) 
i Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (EPL, 
Francja) wyrazili chęć komunikowania i moni-
torowania postępów wdrażania funduszy struk-
turalnych, a w szczególności zaangażowania 
władz lokalnych i regionalnych. 
Podczas tego spotkania, CEMR zaprezentowała 
wyniki badania na temat “partnerstwa miej-
sko-wiejskiego na rzecz zintegrowanego roz-
woju terytorialnego”. Raport ten został przy-
gotowany przez członków CEMR-u i stanowi 
spis istniejących modeli współpracy. 
Raport przedstawia przyczyny nakłaniające 
władze miast i wsi do współpracy, m.in. 
brak łączności w transporcie, mieszkal- 
nictwo i świadczenie usług publicznych, jak 
i obecny kryzys gospodarczo-finansowy. Na
przykład w Austrii wyludnienie i zamykanie 
się przedsiębiorstw poważnie dotknęło ob-
szary wiejskie. Aby zachęcić przedsiębiorców 
do tworzenia nowych miejsc pracy, władze ob-
szarów wiejskich rozwinęły współpracę z mias-
tami. 
W niektórych przypadkach to właśnie wza-
jemne korzyści zachęcają społeczności do de-
cyzji o partnerstwie. Jest tak w przypadku Es-
tonii, gdzie niektóre samorządy współpracują 
w organizacji wydarzeń kulturalnych, czy 
tworzeniu monitoringu porządku publicznego 
na poziomie lokalnym. 
W Rumunii dostęp do funduszy UE był kluczo-
wym celem w nawiązywaniu współpracy poprzez 
tworzenie stowarzyszeń międzygminnych, 
jako konieczny warunek do uzyskania wspar-
cia finansowego na inwestycje związane z
infrastrukturą wodną i gospodarką odpadami. 
Wszystkie te przykłady potwierdzają wagę 
współpracy pomiędzy władzami miast i wsi. 
Pozostaje pytanie, w jaki sposób polityki UE 
będą promować partnerstwo miejsko-wiejskie 
w nowym okresie programowania 2014-2020. 
Obecnie gra toczy się po stronie europejskiego 
prawodawcy.


