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innowacji, przedsiębiorczości i integracji społecznej. Celem opracowania jest omówienie
zmian, jakie zaszły w gospodarce regionu w latach 2004-2012, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu funduszy Unii Europejskiej. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową
i proste metody statystyczne. W ocenianym okresie region rozwijał się dynamicznie, do czego
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1. Wstęp
Akcesja Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. wpłynęła znacząco na tempo
i kierunki zmian strukturalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego województwa dolnośląskiego mające miejsce w latach kolejnych. Jedne
z podstawowych instrumentów, które umożliwiły te zmiany, to fundusze Unii Europejskiej, stanowiące istotne źródło współfinansowania różnego typu projektów
(w tym inwestycji). Celem artykułu jest omówienie zmian, jakie zaszły w gospodarce regionu w latach 2004-2012, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu funduszy
Unii Europejskiej. Badano zmiany, jakie miały miejsce w zakresie: liczby pracujących i bezrobotnych, wielkości nakładów inwestycyjnych, liczby podmiotów gospodarczych i ich innowacyjności oraz udziału ludności zagrożonej ubóstwem. W ramach oceny wpływu funduszy Unii Europejskiej przedstawiono wsparcie dla
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projektów przyczyniających się do wzrostu liczby pracujących i inwestycji, a także
rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności oraz wzmocnienia integracji społecznej.
Województwo dolnośląskie jest jednym z lepiej rozwiniętych regionów Polski.
Jednak na tle wszystkich regionów Unii Europejskiej znajduje się ono, w przypadku
wielu wskaźników, w pobliżu lub poniżej średniej. Biorąc pod uwagę edukację, w
2011 r. znalazło się w grupie regionów najmniej zaawansowanych w zakresie udziału czterolatków w edukacji przedszkolnej1, natomiast w kategorii udziału siedemnastolatków kontynuujących edukację2 region plasował się na poziomie zbliżonym
do średniej nieważonej dla całego ugrupowania [Eurostat Publications Office of
the European Union 2013]. Pod względem rozwoju rynku pracy region w 2011 r.
znajdował się poniżej średniej unijnej; dotyczyło to takich wskaźników, jak3: stopa
zatrudnienia dla ludności ogółem w wieku 20-64 lat, stopa zatrudnienia dla kobiet
w tej grupie wiekowej oraz stopa zatrudnienia dla osób w wieku 55-64 lat [Eurostat
Publications Office of the European Union 2013]. Wśród mocnych stron makroregionu południowo-zachodniego na tle Europy (obejmującego województwa dolnośląskie i opolskie) wymienia się: niskie koszty pracy, stosunkowo długi średni
czas pracy oraz niski udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Natomiast wśród
cech niekorzystnych wykazuje się: stosunkowo niską aktywność zawodową, niskie
wydatki na badania i rozwój, niekorzystną strukturę ekonomicznych grup ludności,
a także niską wartość dodaną przypadającą na jednego pracującego [Godlewska-Majkowska i in. 2012]. Wśród wymienionych powyżej cech niekorzystnych przeważają
ważne cechy o charakterze jakościowym, silnie współcześnie rzutujące na osiąganą
przewagę konkurencyjną, natomiast istniejące atuty nie są zaliczane do kształtujących konkurencyjność nowoczesnych gospodarek. Wykorzystanie funduszy Unii
Europejskiej pozwala na częściowe przełamanie tych negatywnych tendencji.

2. Zmiany wybranych parametrów w latach 2004-2012
Analizę rozpoczęto od rynku pracy. Zbadano zmiany liczby pracujących oraz bezrobotnych. Jako rok bazowy przyjęto 2004. W badanym okresie liczba pracujących
w województwie dolnośląskim wzrosła o niemal 1/4; przyrost ten był wyższy w
grupie kobiet (wyniósł ponad 28%) wobec ok. 22,5% wśród mężczyzn. Dynamikę
zmian liczby pracujących w latach 2004-2012 przedstawiono w tabeli 1. W 2009 r.
Województwo dolnośląskie znalazło się w grupie skupiającej regiony z udziałem mniejszym lub
równym 65%, podczas gdy średnio w 27 krajach Unii Europejskiej prawie 92% czterolatków uczestniczyło w edukacji.
2
Województwo dolnośląskie uplasowało się w 3. grupie na 5 możliwych (w przedziale 90-95%),
a średnia nieważona dla Unii Europejskiej wyniosła ok. 92%.
3
Dla ludności ogółem stopa zatrudnienia w województwie dolnośląskim mieściła się w granicach
60-65%, wobec przeciętnej dla Unii Europejskiej 68,6%, przy czym dla kobiet było to 50-60% wobec
ponad 62% w ugrupowaniu, natomiast dla osób w wieku 55-64 lat 35-40% wobec ponad 47%.
1
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w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano niewielki spadek. W pozostałych
latach rok do roku miał miejsce stały przyrost liczby pracujących. W 2012 r. w porównaniu z 2004 r. w województwie dolnośląskim pracowało prawie 156,5 tys. osób
więcej: ponad 83,8 tys. mężczyzn i 72,6 tys. kobiet.
Tabela 1. Zmiany liczby pracującycha w latach 2004-2012 (2004=100)
Wyszczególnienie 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ogółem 2004=100 100,00 102,48 107,49 116,17 122,70 117,90 120,82 124,50 124,84
Mężczyźni
100,00 102,32 107,79 116,64 122,84 117,58 119,68 122,99 122,49
Kobiety
100,00 102,70 107,05 115,50 122,50 118,37 122,47 126,68 128,25
a – według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności do liczby pracujących włączono
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, nie włączono natomiast pracujących w
jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
Źródło: [Bank Danych Lokalnych 2014].

Badając dynamikę zmian liczby bezrobotnych zarejestrowanych w regionie w
odniesieniu do roku bazowego, należy zauważyć, że w latach 2005-2008 liczba bezrobotnych zdecydowanie malała, w latach kolejnych była ona także znacznie niższa
w porównaniu z 2004 r., chociaż w latach 2009, 2010 i 2012 zanotowano wzrost
w stosunku do roku poprzedniego. Liczba bezrobotnych kobiet malała wolniej niż
mężczyzn, jednak w konsekwencji w 2012 r. procentowy spadek bezrobocia wśród
kobiet był wyższy niż wśród mężczyzn. Jeszcze szybszy niż w odniesieniu do bezrobotnych ogółem systematyczny spadek notowano pod względem liczby bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. W stosunku do roku bazowego
w całym badanym okresie odnotowano go zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.
Wartość inwestycji dokonanych w regionie i w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2004-2012, w podziale na sektory publiczny i prywatny, przedstawiono w tabeli 2. Podobnie jak w całym kraju, w województwie dolnośląskim w całym analizowanym okresie w porównaniu z rokiem bazowym nakłady inwestycyjne
per capita rosły. W 2012 r. w porównaniu do roku bazowego miał miejsce szybszy
przyrost w Polsce niż w regionie. Z kolei w wartościach absolutnych nakłady te
w całym badanym okresie były wyższe w województwie niż średnie dla Polski.
Większa różnica na korzyść województwa dolnośląskiego występowała w sektorze
prywatnym niż publicznym. W badanym regionie największy wzrost w stosunku
do roku wcześniejszego zanotowano w 2006 r., w latach 2010 i 2012 zanotowano
niewielki spadek w porównaniu z rokiem wcześniejszym.
Kolejna analizowana zmienna to liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wzięto pod uwagę dynamikę zmian liczby podmiotów
na 10 tys. mieszkańców: ogółem, nowo zarejestrowanych, wykreślonych, a także
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Dane przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 2. Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańcaa w województwie dolnośląskim i w Polsce
w latach 2004-2012
Wyszczególnienie
Ogółem
W sektorze
publicznym
W sektorze
prywatnym

Jednostka
terytorialna
Województwo
Polska
Województwo
Polska
Województwo
Polska

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3597
3155
1208
1006
2389
2149

3970
3434
1310
1197
2660
2237

5076
4062
1545
1374
3531
2688

6041
5030
1898
1611
4143
3419

6420
5700
2341
1967
4079
3733

6519
5729
2779
2314
3740
3415

6155
5641
2901
2452
3254
3189

6916
6316
3089
2837
3827
3479

6729
6167
2288
2598
4441
3569

a – w cenach bieżących; wskaźniki odnoszące się do liczby ludności od 2010 r. zostały przeliczone
zgodnie z bilansem przygotowanym na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011.
Źródło: [Bank Danych Lokalnych 2014].
Tabela 3. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim
w latach 2004-2012
Wyszczególnienie
Wpisane do rejestru
na 10 tys. mieszkańców
Nowo zarejestrowane
na 10 tys. mieszkańców
Wykreślone z rejestru
na 10 tys. mieszkańców
Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na
100 osób w wieku produkcyjnym

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1052

1048

1051

1071

1101

1101

1135

1123

1156

71

81

90

89

95

102

114

103

104

67

83

87

70

66

101

66

115

72

12,1

11,7

11,5

11,6

12,0

11,9

12,3

12,0

12,3

Źródło: [Bank Danych Lokalnych 2014].

W 2012 r. w województwie dolnośląskim na 10 tys. mieszkańców przypadało
ponad 1150 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Było to o 124 więcej niż
średnio w Polsce. W porównaniu z 2004 r. liczba podmiotów mierzona w tym ujęciu
wzrosła w regionie o ponad 100 podmiotów. Rosła także (rok do roku – z wyjątkiem
lat 2007 i 2011 oraz w porównaniu z rokiem bazowym) liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców – dotyczy to zarówno
badanego regionu, jak i całego kraju. Większe fluktuacje występowały w zakresie
liczby podmiotów wykreślonych z rejestru w danym roku. Najwięcej podmiotów,
zarówno w badanym województwie, jak i w całym kraju, wykreślono z rejestru w
latach 2009 i 2011.
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przypadająca
na 100 osób w wieku produkcyjnym w badanym okresie była wyższa w regionie
niż w całym kraju, przy czym w latach 2004-2007 różnica pomiędzy wielkościami
dla województwa dolnośląskiego i Polski malała, a od 2008 r. ustabilizowała się.
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W badanym okresie nie stwierdzono istotnej poprawy w regionie w zakresie tego
parametru – po latach spadku powrócił on do poziomu zbliżonego do tego z roku
bazowego (ponad 12 osób prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w
wieku produkcyjnym). Należy jednakże wziąć pod uwagę, że w tym czasie zmalała
liczba osób w wieku produkcyjnym – w województwie dolnośląskim stosunkowo
silnie, bo o 1,5%, w kraju o 0,3%.
Analizie poddano także innowacyjność podmiotów w sektorze przemysłowym.
W tabeli 4 przedstawiono nakłady ponoszone na działalność innowacyjną przez
przedsiębiorstwa przemysłowe. W regionie i w całym kraju najwyższe nakłady
(w cenach bieżących) ponosiły przedsiębiorstwa w 2008 r. W stosunku do roku bazowego notowano stały wzrost. Rósł także w latach 2010-2011, po spadku w latach 2006-2009, udział nakładów na działalność innowacyjną ponoszonych przez
podmioty przemysłowe w województwie dolnośląskim, mierzony w odniesieniu do
całego kraju. W 2010 r. wyniósł on ok. 7,3%, w 2011 r. 8,4%, a w roku kolejnym ok.
8,2%.
Tabela 4. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych
w województwie dolnośląskim na tle Polski w latach 2005-2012
Wyszczególnienie
Województwo
(w mln zł)
Polska = 100

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1138,60 1211,63 1435,69 1813,53 1569,86 1729,69 1753,99 1768,65
7,95
7,02
7,25
7,35
6,93
7,28
8,42
8,21

Źródło: [Bank Danych Lokalnych 2014].

Udział osób zagrożonych ubóstwem relatywnym w analizowanym okresie malał. Spadek ten był szybszy w województwie dolnośląskim niż w całym kraju (zob.
tab. 5). W 2011 r. w badanym regionie wynosił on 12,8% wobec 20,7% w 2004 r.
W roku bazowym był on o 0,1 p.p. wyższy niż przeciętnie w Polsce, natomiast
w 2011 – o 4,9 p.p. niższy. Punktem zwrotnym dla regionu był rok 2008.
Tabela 5. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnyma (w procentach)
Wyszczególnienie
Województwo
Polska

2005
20,7
20,6

2006
19,7
19,1

2007
18,1
17,3

2008
14,8
16,9

2009
15,7
17,1

2010
15,9
17,6

2011
12,8
17,7

2012
b.d.
17,1

a
zgodnie z formułą przyjętą przez Eurostat wskaźnik ten przedstawia udział procentowy osób,
których ekwiwalentny dochód do dyspozycji (z uwzględnieniem transferów społecznych) jest niższy
od 60% mediany rocznych ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji w danym kraju.

Źródło: Eurostat, za: [Bank Danych Lokalnych 2014].

Analiza zmian wybranych parametrów w latach 2004-2012 wskazuje na rozwój,
który miał miejsce w regionie w całym badanym okresie, z niewielkim spowolnie-
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niem w latach 2009-2011. Spowolnienie to było związane ze światowym kryzysem
finansowym. Rozwój ten był m.in. efektem wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, z których wspierano zmiany zachodzące w sferach społecznej, gospodarczej
i przestrzennej. Jednocześnie pogłębiły się dysproporcje wewnątrzregionalne, pomiędzy wysoko rozwiniętymi obszarami a resztą województwa, mierzone udziałem
w tworzeniu PKB w regionie. Według danych z 2011 r. w porównaniu z okresem
bazowym udział Wrocławia w tworzeniu PKB w regionie nie uległ zmianie i wynosił w skali regionu ok. 30%, wzrósł natomiast udział podregionów wrocławskiego
(o ponad 2 p.p., do 15,8%) i legnicko-głogowskiego (o ponad 3 p.p., do 25,6%), zmalał zaś jeleniogórskiego (o ponad 1,5 p.p.) i wałbrzyskiego (o prawie 3 p.p.). W 2011 r.
PKB per capita mierzony w odniesieniu do średniego dla całego województwa (dolnośląskie=100) w porównaniu z rokiem bazowym wzrósł w podregionie legnickogłogowskim (o ok. 32 p.p.) i wynosił ponad 164% i w podregionie wrocławskim
(o 4,5 p.p.) – w tym drugim stanowił on mniej niż 82% przeciętnego w regionie.
Na poziomie wyższym od średniej dla regionu kształtował się we Wrocławiu (ponad 134%)4, natomiast w pozostałych podregionach (jeleniogórskim i wałbrzyskim)
wartość była niższa niż 100% i dodatkowo odnotowano spadek pozycji na tle całego
województwa w porównaniu z rokiem bazowym. Analizując zmiany PKB per capita
w regionie na tle kraju (Polska=100), należy zaznaczyć wzrost z ok. 101% w 2004 r.
do ponad 113% w 2011 r., następujący (w różnym tempie) we wszystkich podregionach, z wyjątkiem wałbrzyskiego [Bank Danych Lokalnych 2014].

3. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w województwie dolnośląskim w latach 2004-2006 i 2007-2013
W latach 2004-2006 i 2007-20135 dominowało finansowanie bezzwrotne (w formie
dotacji). W pierwszym okresie po integracji (2004-2006) w regionie dolnośląskim
realizowano projekty o łącznej wartości prawie 8,85 mld zł, dla których współfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wyniosło ponad 5,2 mld zł. W tym czasie
realizowano ponad 4160 projektów, a średni udział dofinansowania z funduszy Unii
Europejskiej wyniósł ok. 59%. W latach 2007-2013 realizowanych projektów było
ponad 5690, o łącznej wartości ponad 37,9 mld zł, ze średnim dofinansowaniem
wynoszącym ok. 52,7% (w wartościach absolutnych blisko 20 mld zł) [Mapa dotacji]. Tym samym porównując te dwa okresy, należy zauważyć, że liczba projektów
wzrosła o ok. 37%, a łączna wartość dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej
prawie czterokrotnie.
Jednak po okresie wzrostu na tle regionu, przede wszystkim w latach 2008-2009, powrócił on
do poziomu z 2005 r.
5
Z uwagi na przyjęte w Unii Europejskiej 7-letnie okresy programowania analizę przeprowadzono do roku 2013 włącznie, natomiast dane statystyczne omawiane w punkcie 2. były dostępne do roku
2012 włącznie, stąd różnica w przyjętych okresach badawczych.
4
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Z punktu widzenia celu artykułu na szczególną uwagę zasługują projekty w zakresie: badań, rozwoju i innowacji, pracy i integracji społecznej, przedsiębiorczości
oraz inwestycji. Poniżej omówiono dofinansowanie unijne w tym zakresie oraz wybrane, przede wszystkim największe pod względem wartości projekty, mieszczące
się w tych kategoriach, które przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, a także przemian strukturalnych w województwie
dolnośląskim po wejściu do Unii Europejskiej. Wykorzystano dane z oficjalnej strony internetowej [Mapa dotacji].
3.1. Badania, rozwój i innowacje
W kategorii projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w latach 2004-2013 realizowano w województwie dolnośląskim 314 przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Łączna ich wartość wyniosła ponad 5,95 mld zł,
a dofinansowanie Unii Europejskiej – ponad 2,05 mld zł. Udział współfinansowania
unijnego był bardzo zróżnicowany i wynosił od mniej niż 5% do 85% wartości całkowitej projektu; średni udział stanowił 34,5%. Z tego we Wrocławiu realizowano
128 projektów o łącznej wartości prawie 2,56 mld zł i dofinansowaniu Unii Europejskiej ok. 1,13 mld zł (średnie dofinansowanie stanowiło ok. 44% wartości projektu).
Wśród beneficjentów dominowała Politechnika Wrocławska z 18 projektami o
łącznej wartości ok. 194,5 mln zł i łącznym dofinansowaniem ponad 148 mln zł,
z tego blisko 102 mln zł kosztowało utworzenie Środowiskowej Biblioteki Nauk
Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki (więcej zob. [Inwestycje Politechniki…]). Ponad 603 mln zł łącznie w ramach 3 projektów (o wartości
854 mln zł) otrzymało Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (więcej zob.
[Misja i cele…]). Kolejni duzi beneficjenci to przedsiębiorstwo IBM Global Services
Delivery Centre Polska Sp. z o.o. z projektem „Utworzenie miejsc pracy w centrum
usług wspólnych IBM we Wrocławiu” (dofinansowanie o wartości ponad 72 mln zł
na projekt o wartości ponad 605 mln zł) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu, który otrzymał blisko 49 mln zł na projekt o wartości 57,5 mln zł
pt. „WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej” (więcej zob. [O projekcie]).
Poza wymienionymi powyżej w regionie dofinansowanie w przedziale 48-60
mln zł otrzymały przedsiębiorstwa: Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., PCC P4
Sp. z o.o., AAM Poland Sp. z o.o., Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. oraz
HS Wrocław Sp. z o.o. Projekty dotyczyły wdrożenia nowoczesnych technologii,
połączonej (w dwóch przypadkach) z budową nowego zakładu.
3.2. Praca i integracja społeczna
W tej kategorii realizowano na Dolnym Śląsku ponad 1700 projektów o łącznej wartości ponad 2,28 mld zł. Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej to wartość
1,78 mld zł (przeciętne dofinansowanie stanowiło ponad 78% wartości projektu).
Największe projekty były realizowane przez powiatowe urzędy pracy: we Wrocła-
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wiu (8 projektów o łącznej wartości ponad 67,4 mln zł i dofinansowaniu ponad
54,7 mln zł), w Kłodzku (8 projektów, ponad 67 mln zł, ponad 55 mln zł), w Wałbrzychu (13 projektów, ponad 59 mln zł, ponad 48,5 mln zł), a także w Dzierżoniowie (8 projektów, ponad 39 mln zł, ponad 32 mln zł) i w Świdnicy (11 projektów,
ponad 37,7 mln zł, ponad 31 mln zł).
Gmina Wrocław realizowała w tej kategorii 19 projektów o łącznej wartości
prawie 55,7 mln zł, a dofinansowanie unijne sięgało łącznie ponad 45,5 mln zł.
Dotyczyły one przede wszystkim: aktywizacji zawodowej i społecznej, podnoszenia
i zmiany kwalifikacji, wprowadzania instytucji opiekuna dziennego dla dzieci oraz
analiz i diagnoz dotyczących problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia społecznego.
Największe projekty wdrażane przez przedsiębiorstwa komercyjne dotyczyły
programów szkoleń mających na celu podwyższenie kompetencji pracowników. Dofinansowanie unijne wynosiło ok. 6-5,5 mld zł (ok. 55-75% wartości projektu). Były
to: Panda Trzebnica spółka z o.o., BMK Terapia Funkcjonalna Michalak A., Kucza
A. s.c., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Auchan Polska sp. z o.o. Wśród
dużych projektów partnerskich warto wymienić realizowany przez Partnerstwo dla
Zawidawia (m.in. gminę Wrocław) projekt pt. „Program Zakrzów. Peryferie Lokomotywą dla Wrocławia”, którego celem jest pobudzanie aktywności zawodowej
osób mających trudności z integracją (reintegracją) na rynku pracy, zamieszkujących to poprzemysłowe peryferyjne osiedle Wrocławia (więcej zob. [Lista projektów…]).
3.3. Przedsiębiorczość
W latach 2004-2013 w województwie dolnośląskim na rozwój firm przeznaczono
prawie 4,08 mld zł (w ramach ponad 3800 projektów), a dofinansowanie z funduszy
Unii Europejskiej przekraczało 1,86 mld zł. Średnie dofinansowanie wyniosło ponad 45%. Największy projekt w tej kategorii (pod względem wartości) to utworzenie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (405,7 mln zł) w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (więcej zob. [Dolnośląski Fundusz…]). Dofinansowanie
z funduszy Unii Europejskiej w kwocie przewyższającej 111 mln zł otrzymał Data
Techno Park Sp. z o.o. na stworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu
technologii w zakresie e-zdrowia (więcej zob. [Utworzenie ogólnopolskiego…]).
Wrocławski Park Technologiczny S.A. uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 106 mln zł na realizację projektu o łącznej wartości ponad 182,7 mln zł pt. „Od
Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław” (więcej zob. [Innopolis]). Wrocławski Park Technologiczny S.A. pozyskał środki w ramach 5 projektów, dofinansowanie ponad 130 mln zł, wartość całkowita tych projektów wyniosła
ok. 221,5 mln zł.
Agencje rozwoju regionalnego pozyskały ogółem ponad 108,5 mln zł na
24 projekty o łącznej wartości ponad 156,5 mln zł. Agencja Rozwoju Regionalnego
„ARLEG” S.A. realizowała 11 projektów, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regional-
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nego S.A. – 6, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. – 4, Wrocławska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 2 i Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 1.
Wśród przedsiębiorstw komercyjnych w czołówce znalazły się: Zakład Przetwórstwa Mięsnego TARCZYŃSKI S.A. (ok. 14 mln zł) i ROBEN-Ceramika Budowlana Sp. z o.o. (ok. 13 mln zł), które pozyskały środki na budowę i wyposażenie
nowych zakładów produkcyjnych. Jednak dofinansowanie Unii Europejskiej było
niskie w stosunku do wartości całkowitej projektów i stanowiło odpowiednio ponad
13% i ok. 7%.
3.4. Inwestycje
Projekty inwestycyjne przedstawiono na podstawie kategorii: transport, ochrona
środowiska, turystyka, rewitalizacja, a także telekomunikacja i łączność. W latach
2004-2006 wykonano 62 projekty stricte związane z transportem, ich łączna wartość wyniosła blisko 4,09 mld zł, a dofinansowanie unijne niecałe 2,78 mld zł (ok.
68% całkowitej wartości). W latach 2007-2013 projektów tego typu było ok. 100
i dotyczyły przede wszystkim budowy, przebudowy i poprawy jakości infrastruktury transportowej, a także zakupu środków transportu. Ich łączna wartość wyniosła
ponad 13,3 mld zł, a dofinansowanie ponad 8,1 mld zł (udział dofinansowania ponad 60%).
Na inwestycje związane z ochroną środowiska w latach 2004-2006 otrzymano
dofinansowanie w wysokości ponad 1,1 mld zł, a całkowita wartość projektów wyniosła ok. 2,09 mld zł. W latach 2007-2013 na tego typu projekty pozyskano ponad
1,2 mld zł z funduszy Unii Europejskiej, wartość całkowita projektów to prawie
2,7 mld zł. Inwestycje w ramach turystyki wyniosły ogółem w latach 2004-2013
ok. 857 mln zł, z dofinansowaniem 355 mln zł, przy czym w latach 2007-2013 spadł
udział dofinansowania unijnego (przeciętnie z ok. 60% do ok. 30%).
W latach 2007-2013 w porównaniu z poprzednim okresem programowania zyskały na znaczeniu projekty mające na celu rewitalizację. W latach 2004-2006 pozyskano na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ok. 21,3 mln zł,
a w latach 2007-2013 ponad 447,3 mln zł. Duży wzrost odnotowano także w kategorii inwestycji w telekomunikację i e-usługi: podczas gdy w latach 2004-2006
dofinansowanie wyniosło ok. 16,7 mln zł, a wartość całkowita projektów ponad
32,8 mln zł, to w latach 2007-2013 było odpowiednio ok. 405,9 mln zł i ponad
618,2 mln zł.

4. Zakończenie
Programy unijne zapoczątkowały wiele inicjatyw, które bez nich nie byłyby realizowane. Jednocześnie wyznaczają one kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i
przestrzennego zachodzącego w regionie. Ma on cechy zrównoważonego rozwoju,
do czego przyczyniają się przede wszystkim wymogi dotyczące ochrony środowi-
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ska uwzględniane przy składaniu wniosków. Ponadto podnosi się jakość i standard
życia.
Liczba bezrobotnych ogółem spadła w 2012 r. w porównaniu z 2004 r. o blisko
39%, tj. o prawie 100 tys. osób, a pozostających bez pracy powyżej 1 roku – o ponad
60% (o ponad 77 tys. osób). Liczba pracujących wzrosła według stanu na koniec
2012 r. w porównaniu z końcem 2004 r. o ponad 156 tys. osób, tj. o prawie 25%.
Duże znaczenie dla rozwoju przestrzennego województwa miały inwestycje w dziedzinach: transportu, telekomunikacji i rozwoju e-usług, ochrony środowiska, rewitalizacji czy turystyki. Długość dróg ekspresowych i autostrad wzrosła ze 150 km w
2004 r. do 281 km w 2012 r., długość dróg o nawierzchni twardej ulepszonej wzrosła
w tym okresie o ok. 6,4%. Według stanu na 2012 r. w porównaniu z rokiem bazowym nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej
wzrosły o prawie 24% [Bank Danych Lokalnych 2014]. Warte podkreślenia są także
projekty realizowane w ramach kategorii tematycznej: badania, rozwój i innowacje.
Dynamika zmian w ujęciu przestrzennym wskazuje na umacnianie się obszarów wysoko rozwiniętych (Wrocław, podregion wrocławski – przede wszystkim
wrocławski obszar metropolitalny, podregion legnicko-głogowski) kosztem pozostałych, zwłaszcza peryferyjnych obszarów województwa.
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SELECTED ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC AND SPATIAL
DEVELOPMENT OF LOWER SILESIAN VOIVODESHIP
AFTER JOINING THE EUROPEAN UNION
Summary: The article analyzes the socio-economic and spatial development of Lower
Silesian Voivodeship since 2004 with particular emphasis on the use of European Union
funds. There were investigated aspects concerning: the labor market, investment, innovation,
entrepreneurship and social inclusion. The aim of the paper is to discuss the changes that have
occurred in the region’s economy in the years 2004-2012 with particular emphasis on the
impact of European Union funds. The author used a descriptive method and simple statistical
methods. In the analyzed period the region s developed rapidly, which was largely contributed
to EU funds. The article presents the volume of EU funding in each category and the largest
(in terms of total value) projects in the areas of research, development and innovation, jobs
and social inclusion, entrepreneurship and investment.
Keywords: European integration, EU funds, Lower Silesian Voivodeship, employed,
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