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Szanowni Państwo,

w ramach procesu aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR 2030) Ministerstwo Rozwoju 
zleciło wykonanie badania pt. „Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych 
na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów 
terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków budżetowych – 
rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę badania – firmę Aleksander Noworól 
Konsulting pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Noworóla. 

Celem badania jest dokonanie przeglądu oraz analizy i oceny barier i problemów z wdrażaniem istniejących 
instrumentów/programów rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie pod kątem skuteczności i efektywności 
adresowanej w nich interwencji w rozwiązywaniu problemów rozwojowych regionów. Celem prac 
analitycznych będzie również identyfikacja inicjatyw oddolnych, realizowanych na poziomie subregionalnym 
i lokalnym, które należałoby promować w ramach KSRR 2030, jako dobre praktyki. 

Przyjęto też, zgodnie z zapisami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), że istnieje 
konieczność kontynowania działań dla wzmacniania terytorialnych potencjałów rozwojowych i specjalizacji 
terytorialnych, ukierunkowanych na aktywizację gospodarczą, rozwój regionalnych i lokalnych rynków pracy 
oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców. Terytorialny wymiar ma na celu spojrzenie na 
problemy rozwojowe przez pryzmat miejsc i realnych szans, które miejsca te tworzą w związku z potrzebą 
mobilizacji potencjału rozwojowego.

W ramach tak określonego zadania, wyłoniony przez Ministerstwo Wykonawca przeprowadzi szereg badań 
o charakterze ilościowym i jakościowych, do udziału w których będziecie Państwo sukcesywnie zapraszani. 
Pierwszym etapem jest badanie ankietowe z wykorzystaniem kwestionariuszy internetowych (tzw. CAWI), 
kierowane do Samorządów Województw, Samorządów Powiatów, Samorządów Gmin i Partnerstw 
wdrażających instrumenty o charakterze terytorialnym. Wykonawca skieruje bezpośrednio do Państwa 
prośbę o wypełnienie odpowiednich ankiet.

Bardzo prosimy o udział w tym badaniu, które pozwoli wypracować rekomendacje dla systemu wdrażania 
KSRR 2030, w tym w zakresie instrumentów terytorialnych, które lepiej będą dostosowane do Państwa 
oczekiwań i potrzeb.

Na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości oraz uwagi odpowie zespół Wykonawcy pod kieunkiem prof. 
Aleksandra Noworóla pod adresem e-mail: konsulting@noworol.eu, na stronie wykonawcy na Facebooku – 
„Aleksander Noworól Konsulting”, za pośrednictwem dedykowanej Analizie grupy na Facebooku 
„Instrumenty terytorialne w działaniu” (po zgłoszeniu się do grupy) oraz pod numerami telefonu: 603 74 44 
74, 693 357 359. 

Ze strony Ministerstwa Rozwoju informacji w sprawie badania udziela Pani Elżbieta Opałka (e-mail: 
elzbieta.opalka@mr.gov.pl, tel. 22-2737587).

Z wyrazami szacunku,

Robert Dzierzgwa
Dyrektor Departamentu
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