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Zwrot lokalny w polityce spójności i rozwoju terytorialnym 

 

Witamy w czwartym Newsletterze projektu RELOCAL 

Głównym zadaniem projektu RELOCAL jest zidentyfikowanie czynników, które warunkują efektywne 

wdrażanie europejskiej polityki spójności na poziomie lokalnym, w celu wyrównywania szans i 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców wszystkich regionów Unii Europejskiej. Zjawisko niesprawiedliwości 

przestrzennej, definiowanej jako nierówny dostęp do dóbr i usług, a w konsekwencji generujące 

nierówne możliwości rozwoju, jest rezultatem kryzysu gospodarczego i stanowi bezpośrednią podstawę 

dla zakwestionowania dotychczas funkcjonującego europejskiego modelu społecznego. Projekt 

RELOCAL zakłada, że sprowadzenie polityki spójności na poziom lokalnych struktur stanowi szansę na 

odwrócenie tego negatywnego zjawiska, a poprzez różnego rodzaju interwencje prowadzące do 

sprawiedliwości przestrzennej wzmacnia pozycję lokalnych społeczności w procesach planowania i 

programowania rozwoju. 

 

Badania prowadzone przez konsorcjum projektu RELOCAL opierają się na 33 studiach przypadków w 11 

krajach Europy, które stanowią przykłady rozwiązań w zakresie dążenia do sprawiedliwości 

przestrzennej na poziomie lokalnym. Uzyskane wyniki będą podstawą do sformułowania rekomendacji 

dla większego ukierunkowania polityki spójności, rozwoju terytorialnego i innych polityk UE na szczeblu 

lokalnym. 

 

Poniżej krótko scharakteryzowano 33 studia przypadków w projekcie RELOCAL. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat każdego z nich, zapraszamy na stronę www projektu: https://relocal.eu/All-Cases/ 

 

https://relocal.eu/all-cases/
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Sprawiedliwość przestrzenna & silniejsze partnerstwo miejsko-wiejskie 

Lokalna Grupa Działania "Northumberl" i 

"Uplands" 

Northumberland – Wielka Brytania 

 
Przykład działań zainicjowanych w ramach 

programu LEADER, mającego na celu 

zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W tym 

przypadku Lokalna Grupa Działania koncentruje się 

na rozwoju peryferyjnie położonych i 

wyludniających się obszarów w rejonie brytyjskiego 

Uplands.  

 
 

Inteligentne obszary wiejskie 

Ostwestfalen-Lippe – Niemcy 

 
Działania skoncentrowane na wspieraniu rozwoju 

technologii cyfrowych w obszarach wiejskich. 

Projekt dotyczy budowy infrastruktury 

multimedialnej dla wsi, podnoszenia kompetencji 

cyfrowych mieszkańców, a także kapitału 

społecznego poprzez nowe formaty zaangażowania 

obywatelskiego. 
 

 

Mikro-regionalne stowarzyszenie Mara-Natur 

Hrabstwo Maramures – Rumunia 

 
Przykład Lokalnej Grupy Działania powstałej w 

wyniku realizacji programu LEADER. Obejmuje 

szerokie spektrum inicjatyw gospodarczych i 

działań społecznych w 18 miejscowościach z 

dawnego obszaru górniczego. Projekty realizowane 

przez stowarzyszenie Mara-Natur sygnalizują 

potrzebę reformy administracyjnej kraju, która 

usprawniłaby zarządzanie rozwojem lokalnym. 

 

 
 

Przestrzenie publiczne na obszarach 

wiejskich 

Domachowo, Potarzyce i Stara Krobia – Polska 

 
Studium przypadku trzech polskich wsi, które 

posiadają bogate doświadczenia w tworzeniu i 

podtrzymywaniu więzi społecznych. Projekty 

kształtowania przestrzeni publicznych – wspólnych 

miejsc dla wszystkich mieszkańców  stanowią 

przykład dobrych praktyk w budowaniu lokalnej 

tożsamości. 
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Tematyczna Wioska Gotów 

Masłomęcz – Polska 

 
Unikalny przykład społeczności, która dzięki 

lokalnej historii na nowo zdefiniowała swój związek 

z miejscem zamieszkania. Wykorzystując istniejący 

kapitał społeczny stworzono żywy skansen – 

Wioskę Gotów, będącą jednocześnie nowym 

impulsem dla rozwoju nowych, pozarolniczych 

podmiotów gospodarczych na wsi. 
 

 

Lokalna Grupa Działania BALATON 

Balaton Uplands – Węgry 

 
Realizacja programu LEADER w regionie Wyżyny 

Balaton na Węgrzech jest analizowana pod kątem 

osiągnięć w działaniach rozwojowych, skutecznym 

wykorzystaniu istniejącego kapitału ludzkiego i 

społecznego oraz w walce z nierównościami 

przestrzennymi. 
 

Organizacja producentów 

Szentes – Węgry 

 

To studium przypadku analizuje, w jaki sposób 

spółdzielczy wariant organizacji produkcji rolniczej, 

wspieranej przez wspólną politykę rolną UE, 

wpływa na rozwoju obszarów wiejskich, poprzez 

ochronę interesów małych właścicieli. 

 

Wzmacnianie społeczności lokalnych 

Isle of Lewis, Western Isles – Wielka Brytania 

 
Przykład lokalnych działań przeprowadzonych w 

ramach realizacji głównych priorytetów rządowej 

Agencji Rozwoju Szkocji (Highlands and Islands 

Enterprise - HIE), które mają na celu eliminowanie 

nierówności przestrzennych na wyspie Lewis, 

położonej u wybrzeży zachodniego wybrzeża 

Szkocji. 
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Sprawiedliwość przestrzenna & regionalne strategie rozwoju gospodarczego 

 

Monistrol 2020 plan strategiczny 

Monistrol de Monserrat – Hiszpania 

 
Monistrol de Monserrat jest przykładem sukcesu w 

redefiniowaniu istniejących zasobów naturalnych i 

kulturowych w kształtowaniu nowych, alternatywnych 

ścieżek rozwoju regionalnego, ze szczególną uwagą na 

działania realizowane w perspektywie lokalnej. 

 

 

Euralens-lokalna inicjatywa na rzecz przebudowy 

basenu górniczego Pas-de-Calais 

Pas-de-Calais – Francja 

 

Przykład dawnego francuskiego regionu górniczego, 

który dzięki połączonym wysiłkom wielu instytucji i grup 

społecznych stał się katalizatorem oddolnych działań 

rozwoju lokalnego i innowacyjnego podejścia do 

lokalnego zarządzania tym rozwojem. 

 

 

Stratego rozwoju miasta: Lieksa 2030  

Lieksa – Finlandia 

 
To studium przypadku analizuje efekty zmian w 

podejściu do zarządzania procesami rozwoju lokalnego, 

które przedstawiono w strategii rozwoju Lieksa 2030. 

Planowane działania mają na celu zabezpieczenie 

społeczno-ekonomicznej rentowności miasta, które ze 

względu na swoje peryferyjnie położone, zmaga się z 

kryzysem demograficznym, słabą dostępnością do dóbr 

i usług i coraz niższymi wpływami do lokalnego budżetu. 

 

 

Specjalny program rozwoju 

Macedonia Zachodnia – Grecja 

 
Przykład alternatywnej ścieżki rozwoju społeczno-

gospodarczego dla regionu intensywnego wydobycia 

węgla, kształtowanej w odniesieniu do współczesnych 

trendów środowiskowych i ekonomicznych. 
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Alexander – Strefa Innowacji  

Saloniki – Grecja 

 
Alexander  - Strefa Innowacji stara się promować 

sprawiedliwość przestrzenną poprzez wzmocnienie 

interakcji między naukowcami i przedsiębiorcami 

poprzez wspieranie badań, innowacji i technologii oraz 

oddolnych działań w lokalnym rozwoju. 

 

 

Ekosystem współpracy dla rozwoju lokalnego 

Karditsa – Grecja 

 
Próbując złagodzić nierówności przestrzenne, 

gospodarcze i społeczne, lokalna agencja rozwoju wraz z 

zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi 

stworzyły mechanizm, który wspiera współpracę w 

oddolnych działaniach rozwoju lokalnego. 

 

 

W odpowiedzi na wstrząsy 

Northeast Groningen – Holandia 

 
W ramach tego studium przypadku analizie poddano 

działania podejmowane w odpowiedzi na skutki trzęsień 

ziemi, które występują w północno-wschodnim 

Groningen, w Holandii, w wyniku wydobycia gazu 

ziemnego w regionie. 

 

Projekt Pata Cluj 

Cluj-Napoca – Rumunia 

 

Projekt realizowany na obszarze osiedla Pata Rât 

położonego w pobliżu składowiska odpadów w Cjuj-

Napoca, w celu jego integracji z resztą miasta. W efekcie 

podjętych działań 10% rodzin zostało przesiedlonych, 

ale długookresowa pokityka miasta w odniesieniu do 

Pata Rât, nie uległa znaczącym zmianom. 
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Sprawiedliwość przestrzenna & modernizacja dzielnic europejskich 

Centrum Młodzieżowe 

Görlitz – Niemcy 

 
Studium przypadku dotyczące potencjału 

stowarzyszenia młodzieżowego non-profit w 

peryferyjnie położoym, przygranicznym Görlitz. 

Tworząc ośrodek dla młodzieży umożliwiono 

zangażowanie młodych ludzi i włączając tę grupę 

mieszkańców w podejmowanie decyzji na temat 

przyszłego rozwoju miasta. 

 

 

Komisja na rzecz społecznie zrównoważonego 

miasta 

Sztokholm – Szwecja 

 
Raport na temat działań podjętych przez Komisję 

sztokholmską, w mieście, które będąc konkurencyjne 

na arenie międzynarodowej i odnosząc sukcesy w 

wielu wymiarach ekonomicznych, cierpi na poważny i 

pogłębiający się problem społecznej segregacji. 

 
 

Program Narodowy: Rotterdam Południowy 

Rotterdam – Holandia 

 

Raport dotyczący działań wdrażanych na terenie 

południowej części Rotterdamu w celu zwalczania 

zjawiska segregacji społecznej.   

 
Projekt przeciwko bezdomności: Place/Ladywell 

pop-up Village 

Lewisham – Wielka Brytania 

 

Studium przypadku dotyczące Place/Ladywell pop-up 

village –będącej odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy 

w Londynie. Projekt osiedla pop-up to modułowa, w 

pełni demontowana zabudowa mieszkaniowa 

przeznaczona dla rodzin bezdomnych, a także 

propozycja niedrogiej przestrzeni biurowej.  
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Lokalna inicjatywa w mieście Kotka 

Kotka – Finlandia 

 
Przykład poszerzenia lokalnego podejścia w rozwoju 

terytorialnym obszarów wiejskich na teren średniego 

miasta Kotka, położonego w południowej Finlandii, 

przy wykorzystaniu doświadczeń programu LEADER 

oraz funduszy UE. Analizowane projekty rozwoju 

lokalnego skupiają się na bezrobotnych, młodzieży, 

imigrantach i innych grupach społecznych o 

specjalnych potrzebach. 

 

 

Projekt Mălin-Codlea 

Codlea – Rumunia 

 
W ramach tego studium przypadku analizowano 

projekt związany z legalizacją wcześniej 

nieuregulowanych kwestii prawnych z tytułu 

zajmowanych nieruchmości przez mieszkańców 

osiedla Codlea, a także działania podejmowane w celu 

integracji mieszkańców tego osiedla z resztą 

społeczności miasta.  

 

 

Zintegrowany plan rozwoju obszarów miejskich 

dla obszaru Plumbuita 

Bukareszt – Rumunia 

  
Analizowana tutaj długoterminowa strategia rozwoju 

obszarów miejskich dotyczy miała na celu przede 

wszystkim rozwój lokalnych rynków pracy i wzrost 

gospodarczy. Dotychczas wdrożono tylko dwa 

komponenty strategicznego planu, tzn. projekty 

rozwoju infrastruktury drogowej oraz wyznaczenie 

obszarów wymagających szczególnego wsparcia. 

 

 

Plan działania na rzecz promowania jakości 

życia  

Premià de Dalt – Hiszpania 

 
Inicjatywa rządu katalońskiego dążąca do poprawy 

warunków i jakości życia mieszkańców Santa 

Maria/Santa Anna-Tió poprzez rozwój programów 

socjalnych i poprawę przestrzeni publicznej w ramach 

kompleksowej interwencji miejskiej. 

 
 

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
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Plan rozwoju sąsiedztwa La Mina 

Sant Adrià de Besòs – Hiszpania 

 
Studium przypadku jednego z osiedli Barcelony 

będącego przedmiotem kompleksowego planu 

rewitalizacji miejskiej, zakładającej zarówno ożywienie 

społeczne – przede wszystkim w kontekście włączenia 

mieszkańców w proces decyzyjny rozwoju lokalnego, 

jak i kwestie przekształceń materialnej tkanki tego 

fragmentu miasta. 

 

 
 

Program "Daj dzieciom szansę" 

ENCS – Węgry 

 
Analizowany program “Daj dzieciom szansę” został 

opracowany w celu poprawy warunków życia dzieci i 

ich rodzin na obszarze charakteryzującym się 

dominacją małych wsi o słabej sytuacji gospodarczej, 

selektywną migracją, bardzo wysokim bezrobociem i 

niskim poziomem wykształcenia mieszkańców.  

 
 

Dziesięć lat regeneracji miejskiej 

György-Telep – Węgry 

 
Analiza projektu, który poszukuje długoterminowego 

rozwiązania w zakresie sprawiedliwości przestrzennej 

i społecznej w dawnej kolonii górniczej, gdzie 

dominują mieszkania o niskim standardzie, bardzo 

niski poziom wykształcenia wśród mieszkańcówi i 

wysoki poziom bezrobocia.  

 

Sprawiedliwość przestrzenna & inteligentniejsze zarządzanie terytorialne 

 

Cyfrowy Västerbotten 

Västerbotten – Szwecja 

 
Podobnie jak w wielu innych obszarach wiejskich w 

Europie, w szwedzkim Västerbotten obserwuje się 

negatywne procesy demograficzne, m.in.: proces 

wyludniania się, a w konsekwencji osłabienie kondycji 

gospodarczej regionu. Studium przypadku prezentuje 

rozwiązania cyfrowe, które mogą ułatwiać współpracę 

między gminami, a także poprawić dostępność do dóbr 

i usług, co prowadzi do poprawy warunków życia 

mieszkańców. 
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EPA Alzette-Belval 

Północna Lotaryngia – Francja 

 
Etablissement Public d'Aménagement (EPA) jest 

unikalną francuską agencją państwową, która 

umożliwia i promuje powrót odpowiedzialności za 

planowanie rozwoju z innych poziomów 

administracyjnych na poziom lokalny, tj. konkretnych 

obszarów. 

 

Kallikratis: de-fragmentacja zarządzania 

terytorialnego 

Volos – Grecja 

 
To studium przypadku analizuje wpływ reformy 

administracyjnej w greckim Kallikratis na poprawę 

efektywności zarzadzania rozwojem lokalnym i 

kształtowanie sprawiedliwego przestrzennie regionu. 

Zmiany znacznie rozszerzyły granice i jurysdykcję nowej 

gminy Volos przez co miasto lepiej radzi sobie z 

wyzwaniami rozwojowymi i zapewnia mieszkańcom 

lepszy dostęp do usług publicznych. 

 

Stowarzyszenie Gmin na rzecz skoordynowanego 

rozwoju lokalnego 

Eix de La Riera de Caldes – Hiszpania 

 
Stowarzyszenie Gmin Eix de La Riera de Caldes ma na celu 

zapewnienie lepszych, bardziej spójnych warunków dla 

rozwoju lokalnego w dawnym regionie przemysłowym. 

Jednym z efektów funkcjonowania stowarzyszenia jest 

innowacyjny model negocjacji z wyższym poziomem 

administracyjnym. 

 

Budżet partycypacyjny 

Łódź – Polska 

 
Analiza działań podejmowanych w lokalnych 

strukturach sąsiedzkich dużego miasta w ramach 

budżetowania opartego na uczestnictwie obywateli. 

Budżet partycypacyjny w Łodzi jest narzędziem rozwoju 

strategii miasta 2020 +, a zgłaszane i realizowane 

projekty wzmacniają kapitał społeczny, świadomość 

lokalną i kształtują otoczenie zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców. 
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Spółdzielnia społeczna "usługi komunalne" 
Brzeziny – Polska 

 
Przykład szeroko rozumianego procesu rewitalizacji 

zasobów lokalnych, łączącego działania techniczne w 

przestrzeni publicznej miasta (renowacja, modernizacja 

i rewaloryzacja) z działalnością społeczną i gospodarczą 

(aktywizacja zawodowa wrażliwych grup społecznych). 

 

 

Twoja opinia jest cenna! Wypełnij naszą ankietę 

 

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszych wniosków dotyczących narzędzi kształtowania 

sprawiedliwości przestrzennej wynikający z analizowanych studiów przypadku. Wypełnienie anonimowej 

ankiety zajmie Ci nie więcej niż 5 minut, a w zamian otrzymasz raport z opiniami wszystkich 

respondentów.  

 

Najważniejsze wydarzenia w 2019 roku 

 

Październik 2019, IMAJINE & RELOCAL Workshop – wspólna dyskusja przedstawicieli dwóch 

„siostrzanych” projektów na temat dysproporcji przestrzennych w Europie i ich skali (od państw i 

regionów po indywidualnego człowieka). 

Październik 2019, sesja projektu RELOCAL podczas dni otwartych DG REGIO – we współpracy z 

projektem Escape (INTERREG ESPON) – dysusja na temat: "Obszary wiejskie a kwestia sprawiedliwości 

przestrzennej". 

Lipiec 2019, sesja specjalna projektu RELOCAL w ramach Kongresu AESOP w Wenecji. Temat: "Rola 

szczebla lokalnego w poprawie spójności i sprawiedliwości przestrzennej". 

Marzec 2019, Konferencja projektu RELOCAL w Łodzi – w wydarzeniu uczestniczyli naukowcy z kilku 

projektów "Horyzont 2020", tj.: PERCEIVE, COHESIFY, IMAJINE, dyskutując o postrzeganiu polityki 

spójności UE oraz obaw dotyczących jej przyszłych zmian. 

 

Nowości 

 

- "Le parlement Intempestif du Label Euralens": Cyril Blondel i POLAU, 4 kwietnia 2019, wystąpienie podczas 

spotkania lokalnych liderów, przedstawicieli instytucji z regionu Pas-de-Calais i obserwatorów inicjatywy 

Euralens.  
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Zwrot lokalny w polityce spójności i rozwoju terytorialnym 

- "Wykorzystanie potencjału młodzieży w rozwoju miejskim!": Viktoria Kamus, ILS Dortmund, marzec 2019, 

wystąpienie prezentujące wyniki jednego ze studiów przypadku projektu RELOCAL. 

- "Smart Country Side Ostwestfalen-Lippe"-  studium przypadku w debacie Narodowej. Sabine Weck, ILS 

Dortmund, omówienie wyników jednego z ze studiów przypadku projektu RELOCAL.  

- "Poza wymiarem gospodarczym" – społeczny i środowiskowy wpływ organizacji producentów, grupa badawcza 

z CERS HAS, prezentacja jednego ze studiów przypadku projektu RELOCAL w sesji posterowej. 

- "Geografia (w) sprawiedliwości": Seria gościnnych wykładów z geografii i planowania przestrzennego, 

organizowana przez Instytut Geografii i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu w Luksemburgu we 

współpracy z JSSJ Spatial Justice Journal. 

- "RELOCAL – projekt dla  sprawiedliwości przestrzennej w Europie": wywiad z Estelle Evrard, z Uniwersytetu w 

Luksemburgu, Radio 100.7. 

 

Partnerzy projektu RELOCAL 
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Czas trwania projektu pździernik 2016  - wrzesień 2020 (48 mies.) 
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