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HORIZONTÁLNÍ  ROZVOJOVÁ VÝZVA:
PRE VENCE A Z ABR ÁNĚNÍ  DEPOPUL AČNÍM PROCESŮM

Opolské vojvodství – přátelské k občanům i k podnikatelům
HIERARCHICKÉ USPOŘÁDÁNÍ PĚTI ÚROVNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ PŘIJATÉ VE STRATEGII ROZVOJE OPOLSKÉHO 
VOJVODSTVÍ DO ROKU 2020.
 
Strategické plánování rozvoje regionu je procesem realizovaným v několika úzce navzájem souvisejících úrovních. V Opolském vojvodství bylo přijato hierarchické 
uspořádání pěti úrovní plánování, zahrnující  vize, výzvy, strategické cíle, operační cíle a činnosti.Hierarchičnost realizovaných činností přiřazených k operačním cílům 
podmiňuje dosažení strategických cílů, což umožní vypořádat se s rozvojovými výzvami. Dosažení plánovaného stavu regionu, definovaného v rámci vize, bude 
záviset na účinnosti a efektivnosti dosahování nižších úrovní strategického plánování.

VIZE ROZVOJE: 

OPOLSKÉ VOJVODSTVÍ JE MULTIKULTURNÍ REGION, VZDĚLANÝCH, OTEVŘENÝCH A AKTIVNÍCH OBYVATEL, S KONKURENCESCHOPNÝM A INOVATIVNÍM HO-
SPODÁŘSTVÍM A S PŘÁTELSKÝM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM.

Společenské a hospodářské postavení Opolského vojvodství a dynami-
ka změn, k nimž dochází v národním i evropském měřítku, podmiňují 
rozvojové výzvy, které stojí před Opolským vojvodstvím v perspektivě 
do roku 2020. Nejdůležitější horizontální rozvojovou výzvou je Prevence 
a zabránění depopulačním procesům. Jedná se o odpověď na nepřízni-
vou demografickou situaci regionu, která je považována za nejdůležitější 
bariéru rozvoje. Opolské vojvodství je regionem, který systematicky 
ztrácí lidské zdroje, na což mají vliv především tradice zahraničních mi-
grací, včetně ekonomických, a nízký přirozený přírůstek. Vypořádání se s 
horizontální výzvou bude možné díky realizaci komplexních a komple-
mentárních opatření  v různých sférách společenského a hospodářského 
života, v odpovědi na definované tematické rozvojové výzvy:

 aktivní společnost připravená pro pracovní trh, 
  konkurenceschopné hospodářství založené na inovativnosti a spo-

lupráci s vědou, 
 atraktivní oblast pro bydlení, investice a odpočinek,
  udržitelný rozvoj opolské aglomerace, měst a venkova regionu.



ROZVOJOVÉ VÝZVY, PŘED NIMIŽ STOJÍ OPOLSKÉ VOJVODSTVÍ:

HORIZONTÁLNÍ ROZVOJOVÁ VÝZVA -
Prevence a zabránění depopulačním procesům

Demografické změny, které Opolské vojvodství pociťuje, jsou pro budoucí rozvoj regionu zásadní. V posledních letech je pozo-
rován záporný přirozený přírůstek, prudký pokles porodnosti, nárůst počtu oddělených domácností a rozvodů a oslabení mezige-
neračních vazeb. V důsledku toho dochází ke zhoršení postavení rodin. Nepříznivé trendy v oblasti migrace obyvatelstva a de-
mografické projekce vyžadují, aby tyto problémy byly posuzovány mimořádně zásadním způsobem. Výsledky sčítání lidu a bytů, 
provedeného v roce 2011, prokazují, že ze všech vojvodství je právě v Opolském vojvodství situace v této oblasti nejtěžší.

Opatření přijímaná v rámci realizace Strategie musejí přispět k řešení demografických problémů a využívat příležitosti, které tato změna přináší. Klíčovým doku-
mentem v této oblasti bude Program speciální demografické zóny v Opolském vojvodství, který požaduje ochranu regionu speciálními opatřeními zabraňující-
mi jeho dalšímu vylidňování.

TEMATICKÉ ROZVOJOVÉ VÝZVY -
Aktivní společnost připravená pro pracovní trh

Situace na trhu práce ovlivňuje přímo životní podmínky a kvalitu života v regionu. Opolský trh práce se vyznačuje nedostatečnou konkurenceschop-
ností, na což má vliv mnoho aspektů. Mezi nejdůležitější z nich patří nepřizpůsobení kvality vzdělávání a jeho směrů, včetně odborného, potřebám 
trhu práce, nízký stupeň zaměstnanosti a podnikání v porovnání s celostátními údaji, nedostatečná nabídka pracovních míst, včetně vysoce kvalitních 
pracovních míst, a rovněž neuspokojivá účast obyvatel v celoživotním vzdělávání.

Je nutné zlepšit kvalitu vzdělávání, včetně odborného, v odpovědi na běžné a předpokládané potřeby regionálního trhu práce. Dynamika změn ve 
společenské a hospodářské oblasti vyžaduje nutné systematické vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí, a také otevřenost na změny. Velmi 
důležitá jsou rovněž opatření proti sociálnímu vyloučení a aktivity, jejichž cílem je zvýšení stability zaměstnání.

Z důvodu nastávajících demografických změn se konkurenceschopný a stabilní trh práce stává jedním z klíčových faktorů pro umístění regionu v národním a evropském 
žebříčku.



TEMATICKÉ ROZVOJOVÉ VÝZVY -
Konkurenceschopné hospodářství založené na inovativnosti a spolupráci s vědou

Konkurenceschopné, založené na vědě a inovativnosti, moderní hospodářství je důležitým faktorem pod-
miňujícím rozvoj regionu. V současnosti se Opolské vojvodství potýká s potížemi při adaptaci účinných mecha-
nismů, které jsou příznivé pro zavádění inovačních řešení mezi podniky. Ve struktuře podniků existuje nevelký 
podíl velkých firem se značným potenciálem, včetně personálního, pro zavádění stanovených změn a inovací 
týkajících se doposud používaných technologií a systémů. Chybí významná technologická centra, výzkumná 
střediska a vědecké instituce s promyšlenou vědeckou specializací spojenou s ekonomikou regionu. To má za 
následek, že při soupeření s jinými regiony o atraktivní místo pro investice a pro široce chápanou hospodářskou 
činnost Opolské vojvodství často prohrává.

Snaha o vyhovění náročným tržním požadavkům vede k tomu, že region musí budovat konkurenceschopné hospodářství založené na inovativnosti a spolupráci s vědou.

TEMATICKÉ ROZVOJOVÉ VÝZVY -
Atraktivní oblast pro bydlení, investice a odpočinek

Z důvodu demografických změn, jaké pociťuje Opolské vojvodství, je třeba vytvářet pokud možno nejlepší podmínky pro bydlení, investice a odpoči-
nek, a to jak pro obyvatele regionu, tak i pro turisty z domova i ze zahraničí. Životní podmínky v Opolském vojvodství jsou hodnoceny jako relativně 
kvalitní, ale v regionu se vyskytují i deficitní oblasti, mezi něž je třeba zařadit nedostatečnou dostupnost zdravotní péče, pečovatelských a výchovně 
vzdělávacích služeb, dostupnost bydlení, a rovněž deficity týkající se infrastruktury, mimo jiné dopravního spojení, které ztěžují především dostupnost 
na trh práce a služeb.

Zlepšení podmínek pro bydlení, investování a odpočinek znamená pro Opolské vojvodství výzvu a bude rozhodovat o jeho konkurenceschopném postavení v budoucnosti.



TEMATICKÉ ROZVOJOVÉ VÝZVY -
Udržitelný rozvoj opolské aglomerace, měst a venkova regionu

Z hlediska demografických změn diagnostikovaných v Opolském vojvodství je pro region zásadní výz-
vou zajistit udržitelný rozvoj všech jeho oblastí, tj. opolské aglomerace, měst i venkova. Tyto oblasti 
disponují rozdílným endogenním potenciálem a vyžadují odlišná opatření zaměřená na co nejlepší 
využívání vlastních zdrojů. V této situaci bude nutná koordinace a vyvážení předností těchto oblastí tak, 
aby se zlepšení konkurenceschopnosti a blahobytu neomezovalo pouze na některé části vojvodství.

Je nutné zvýšit účinnost realizované rozvojové politiky a soustředit ji na vybrané tematické a geografické oblasti. Současně musejí být přijímána opatření pro 
posílení a optimální využívání vnitřních potenciálů různých území regionu.

STRATEGICKÉ A OPERAČNÍ CÍLE: 

Strategie rozvoje Opolského vojvodství do roku 2020 definuje nejdůležitější směry rozvoje regionu, které jsou odpovědí na definované rozvojové výzvy, včetně horizontální výzvy 
týkající se prevence a zabránění depopulačním procesům.

Rozvoj Opolského vojvodství do roku 2020 byl orientován na konkurenceschopný a stabilní trh práce, aktivní regionální společnost, inovativní a konkurenceschopné hospodářství, 
dynamické podniky, moderní služby a atraktivní turistickou a kulturní nabídku, dobrou dostupnost na trh práce a služeb, vysokou kvalitu životního prostředí, konkurenceschopnou 
opolskou aglomeraci, městské oblasti a venkov. 
Definováno bylo 10 strategických cílů. Strategické cíle 1 – 7 mají horizontální rozměr, což znamená, že otázky v nich projednávané se týkají celého území vojvodství, zatímco cíle 
8 – 10 jsou výrazně orientovány územně.



Strategické cíle Operační cíle

VÝZVA 1. AKTIVNÍ SPOLEČNOST PŘIPRAVENÁ PRO PRACOVNÍ TRH

STRATEGICKÝ CÍL 1.
Konkurenceschopný a stabilní 
trh práce 

1.1.  Zlepšení kvality vzdělávání a přizpůsobení nabídky 
vzdělávaní potřebám trhu práce 

1.2. Podpora celoživotního vzdělávání
1.3.  Podpora zaměstnanosti a osob samostatně 

výdělečně činných
1.4.  Realizace opatření proti sociálnímu vyloučení a chu-

době
1.5. Rozvoj pečovatelských a vychovatelských služeb

STRATEGICKÝ CÍL 2.
Aktivní regionální společnost  

2.1. Podpora rozvoje občanské společnosti
2.2.  Obohacování multikulturního dědictví a regionální 

identity
2.3.  Posilování institucionálního potenciálu a efektivnosti 

správy

VÝZVA 2.  KONKURENCESCHOPNÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZALOŽENÉ NA INOVATIVNOSTI A SPO-
LUPRÁCI S VĚDOU

STRATEGICKÝ CÍL 3.
Inovativní a konkurenceschopné 
hospodářství 

3.1.  Rozvoj potenciálu výzkumu a vývoje ve prospěch re-
gionálního hospodářství

3.2.  Posílení vztahů mezi hospodářstvím, vědou a re-
gionálními institucemi z prostředí byznysu

3.3.  Podpora kooperačních vztahů v hospodářství 
3.4.  Posílení regionálního systému přitahování a 

umísťování investic

STRATEGICKÝ CÍL 4.
Dynamické podniky

4.1.  Podpora rozvoje podniků a moderních řemesel
4.2. Rozvoj sektoru komerčních služeb 
4.3.  Podpora mezinárodní spolupráci podniků 

Strategické cíle Operační cíle

VÝZVA 3. ATRAKTIVNÍ OBLAST PRO BYDLENÍ, INVESTICE A ODPOČINEK

STRATEGICKÝ CÍL 5.
Moderní služby a atraktivní turi-
stická a kulturní nabídka 

 5.1.  Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče, pečo-
vatelských a vzdělávacích služeb

 5.2.  Rozvoj informační společnosti
 5.3.  Rozvoj služeb v sektoru turistiky, kultury a sportu a 

jejich infrastruktury

STRATEGICKÝ CÍL 6.
Dobrá dostupnost trhu práce a 
služeb 

6.1. Rozvoj dopravních spojů
6.2. Zlepšení dostupnosti opolské aglomerace
6.3. Integrace systému veřejné dopravy 
6.4.  Zlepšení bezpečnosti na hlavních dopravních tazích 

STRATEGICKÝ CÍL 7.
Vysoká kvalita životního 
prostředí

7.1.  Zlepšení stavu životního prostředí díky rozvoji tech-
nické infrastruktury

7.2.  Podpora nízkoemisního hospodářství 
7.3.  Utváření přírodního systému, ochrana krajiny a bio-

diverzity
7.4.  Racionální využívání přírodních zdrojů
7.5.  Prevence a odstraňování následků přírodních a civi-

lizačních hrozeb

VÝZVA 4.  UDRŽITELNÝ ROZVOJ OPOLSKÉ AGLOMERACE, MĚST A VENKOVA REGIONU

STRATEGICKÝ CÍL 8.
Konkurenceschopná opolská 
aglomerace

8.1. Rozvoj a posilování metropolitních funkcí 
8.2.  Rozvoj aglomerace včetně posilování institu-

cionálních a společenských vztahů
8.3.  Vytváření pozitivního vnímání aglomerace a rozvoj 

spolupráce s regionálními středisky

STRATEGICKÝ CÍL 9.
Městské oblasti tahouny růstu

9.1.  Podpora hospodářského a společenského potenciálu 
měst 

9.2.  Zlepšení územního řádu a revitalizace městských 
oblastí 

STRATEGICKÝ CÍL 10.
Multifunkční venkovské oblasti 

 10.1.  Podpora mimozemědělských hospodářských akti-
vit a lokálních iniciativ

 10.2. Rozvoj multifunkčního zemědělství a rybářství
 10.3. Rozvoj zemědělského a potravinářského sektoru
 10.4. Racionální využívání prostoru

       ÚROVNĚ PLÁNOVÁNÍ
ROZVOJE VOJVODST VÍ 

Strategické cíle definují cílový, žádoucí stav rozvoje Opolského vojvodství 
v jednotlivých oblastech. V jejich rámcích byly definovány operační cíle, tj. 
určité záměry, jejichž realizace přispěje k rozvoji vojvodství. 



Do realizace Strategie bude zapojen široký okruh partnerů zastupujících různá prostředí, jejichž spolupráce je podmínkou nutnou pro dosažení cílů stanovených 
Strategií.

Systém realizace Strategie rozvoje Opolského vojvodství do roku 2020 je komplexní koncepce implementace dokumentu zahrnující řadu vzájemně spojených 
otázek a činností:

SYSTÉM REALIZACE STRATEGIE

SUBJEKTY ZAANGAŽOVANÉ PŘI REALIZACI STRATEGIE

Samospráva 
Opolského 
vojvodství

Jednotky 
územní sa-
mosprávy

Státní správa Vysoké školy
Vojvodství 
západního 

Polska

Mimovládní 
organizace

Podnikatele 
a instituce 
z prostředí 

byznysu

Společenské 
a ho-

spodářské 
instituce

Partnerské 
země

SYSTÉM REALIZACE STRATEGIE

Zásady 
realizace 
Strategie 

Model 
realizace 
Strategie

Subjekty 
zaangažované 

při realizaci 
Strategie

Instrumenty 
realizace 
Strategie

Financování 
realizace 
Strategie

Monitoring a 
vyhodnocení 

Strategie



Strategie rozvoje Opolského vojvodství do roku 2020 je dostupná v elektronické verzi na internetové straně Úřadu hejtmana Opolského vojvodství 
www.opolskie.pl a ve formě knižní publikace v sídle Úřadu hejtmana Opolského vojvodství na odboru regionální a územní politiky.

Bezplatný výtisk

Úřad hejtmana Opolského vojvodství 
Odbor regionální aúzemní politiky

ul. Piastowska 12
45-082 Opole

tel.: +48 77 54 16 610, fax: +48 77 54 16 612
e-mail: drp@opolskie.pl

Projekt spolufinancovaný z finančních prostředků Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu


