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Stymulowanie zrównoważonego rozwoju
w regionie zachodniopomorskim
przy wykorzystaniu dobrych praktyk
Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwości wpływu przedsięwzięć dobrych praktyk na
wspieranie rozwoju w aspekcie gospodarczym, środowiskowym i społecznym w województwie zachodniopomorskim. Poruszane w nim kwestie odnoszą się do przybliżenia koncepcji
zrównoważonego rozwoju, przedstawienia podstaw zrównoważonego rozwoju w województwie zachodniopomorskim, ukazania przedsięwzięć dobrych praktyk realizowanych na terenie województwa. Podsumowanie zawiera wnioski końcowe, stanowiące analizę możliwości
wpływu przedsięwzięć dobrych praktyk na wspieranie zrównoważonego rozwoju województwa.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, fundusze strukturalne, dobre praktyki.

1. Wstęp
W obecnych czasach coraz częściej podejmowane są działania, zarówno na szczeblu
lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, które za podstawową
zasadę postępowania przyjmują zrównoważony rozwój. Oznacza to, że ich realizacja nie pogarsza stanu środowiska naturalnego, a równocześnie przyczynia się do
utrzymania pożądanego tempa wzrostu gospodarczego, zapewniając odpowiednią
jakość życia społeczeństwu. Jedną z form przedsięwzięć, które działają zgodnie
z koncepcją zrównoważonego rozwoju, są dobre praktyki, zarówno te o charakterze
inwestycyjnym, jak i pozainwestycyjnym. Część z nich jest realizowana dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na rozwój poszczególnych regionów w aspekcie ekonomicznym, społecznym czy środowiskowym.
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wpływu przedsięwzięć dobrych
praktyk na wspieranie rozwoju w aspekcie gospodarczym, środowiskowym i społecznym w województwie zachodniopomorskim. Celowi temu podporządkowane są
poruszane kolejno kwestie, które odnoszą się do przybliżenia koncepcji zrównoważonego rozwoju, przedstawienia podstaw zrównoważonego rozwoju w województwie zachodniopomorskim, ukazania przedsięwzięć dobrych praktyk realizowanych
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na terenie województwa. Podsumowanie artykułu zawiera wnioski końcowe, stanowiące analizę możliwości wpływu przedsięwzięć dobrych praktyk na wspieranie
zrównoważonego rozwoju województwa.

2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju – zagadnienia wstępne
Począwszy od końca XX wieku, koncepcja zrównoważonego rozwoju stała się
bardzo popularna, poprawna politycznie i wskazana1. Zaczęła stanowić podstawę,
niejako fundament wielu dokumentów, tych o charakterze zarówno strategicznym,
jak i operacyjnym. Głównym założeniem koncepcji jest funkcjonowanie w taki sposób, aby występował konsensus pomiędzy dalszym rozwojem ekonomicznym a zachowaniem dla przyszłych pokoleń środowiska przyrodniczego w jak najlepszym
stanie.
Po raz pierwszy pojęcie zrównoważonego rozwoju sformułowano w 1972 roku
na I Konferencji ONZ „Środowisko i rozwój”, jednak najpopularniejszą, uznawaną
za podstawową, jest definicja zamieszczona w raporcie „Nasza wspólna przyszłość”
– „Our common future” (Raport Brundtland) [Nasza wspólna przyszłość 1991],
według której zrównoważony rozwój to „...rozwój gospodarczy i społeczny, który
zapewni zaspokojenie potrzeb współczesnej generacji bez naruszania możliwości
zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń, pozwalając jej na wybór stylu życia”
[Wortmann 2002, s. 95]. W raporcie tym zaznaczono również, że zrównoważony
rozwój powinien być uznany za cel polityki rządów wszystkich państw, czego
konsekwencją było przyjęcie przez wiele krajów koncepcji tej za punkt wyjścia
przy tworzeniu krajowych polityk ekologicznych [Mazur-Wierzbicka 2006,
s. 317–319].
Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada odejście od zachowań statycznych, defensywnych, które skupiają się na usuwaniu skutków, na rzecz zachowań
prewencyjnych, ofensywnych, pozwalających rozwiązywać problem u źródła. Pomóc w tym mają zasady (27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju) sformułowane podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku2.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju stanowi obecnie podstawę wszelkich strategicznych dokumentów m.in. Unii Europejskiej, która w 2006 roku przyjęła odnowioną Strategię Zrównoważonego Rozwoju [Council of the European Union 2006].
Za podstawowy cel Strategii uznano konieczność określenia działań prowadzących
do stałej poprawy jakości życia społeczeństwa. Ma się to dokonywać poprzez tworzenie zrównoważonych społeczeństw, które będą efektywnie zarządzać i wykorzystywać zasoby, będą umieć wykorzystać innowacyjny potencjał gospodarczy i będą
w stanie zapewnić dobrobyt, ochronę środowiska i społeczną spójność. Środowisko ����������������������������������������������������������������������������������������
W literaturze polskiej możemy spotkać się z określeniem zrównoważonego rozwoju jako ekorozwój, trwały rozwój (sustainable development).
2
Najważniejsze zasady przedstawiono w [Adamczyk 2009, s. 66].
1
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wym wymiarem unijnej strategii zrównoważonego rozwoju, wytyczającym także
priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, jest Szósty Program Działań na rzecz
Środowiska (EAP) na lata 2002–2012 [Decision No 1600/2002/EC… 2002].
Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stosując jej dyrektywy i respektując
postanowienia, zasady, dostosowuje swoje działania również w obszarze zrównoważonego rozwoju. Już w okresie przedakcesyjnym w 2000 roku opracowano dokument „Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju” [Polska
2025. Długookresowa Strategia… 2000], w którym przedstawiono kierunki i zasady
wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju w Polsce. Zasady zrównoważonego
rozwoju były także jednymi z głównych wyznaczników branych pod uwagę przy
tworzeniu dokumentu „Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015”, który zawiera wieloletnią strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, nadrzędną wobec innych
strategii i programów. Zgodnie z nią sporządzono wiele dokumentów określających
operacyjne, rządowe i samorządowe programy rozwoju. Dotyczy to również województwa zachodniopomorskiego.

3. Zrównoważony rozwój w województwie zachodniopomorskim
Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje różnorodność krajobrazu (występują tu trzy strefy: pas wybrzeża, pas równin i pas pojezierzy), różnorodność
przyrodnicza, walory naturalne (wody śródlądowe zajmują ok. 6% powierzchni województwa, a powierzchnia lasów to ok. 35% całej jego powierzchni), bogactwo
folkloru i tradycji regionalnych. Atutem województwa jest jej przygraniczne, nadmorskie położenie. Walory te wpłynęły na rodzaj i lokalizację przemysłu (przemysł
chemiczny, stoczniowy, produkcja energii elektrycznej, przemysł drzewny, przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo), pozycję rolnictwa, bazę rekreacyjną sanatoryjną i wypoczynkową.
Niestety w latach 1999–2004 w gospodarce województwa zachodniopomorskiego zanotowano spadek aktywności (np. problemy z przemysłem stoczniowym). Region stawał się mniej konkurencyjny, zaczęło rosnąć bezrobocie (należy zaznaczyć,
że duża część obszarów rolniczych to dawne PGR-y). Zauważalne było także znaczne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze między częścią zachodnią (lepiej rozwiniętą) i wschodnią województwa (region koszaliński: wyższa stopa bezrobocia, niższa wartość produkcji sprzedanej, znacznie niższe dochody ludności). Pozytywną
stroną był m.in. bardzo dobrze rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
ale tylko w ujęciu ilościowym, ponieważ był on mało innowacyjny i wykazywał
niską efektywność [Regionalny Program Operacyjny… 2007, s. 9–32]. Zaistniała
zatem konieczność przygotowania i wprowadzenia zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych w województwie, podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności
regionu, przy wykorzystaniu zasobów, walorów, jakimi dysponuje.
Opracowano szereg dokumentów, zgodnych z dokumentami unijnymi (w tym
Strategią Lizbońską) oraz opracowanymi i obowiązującymi dokumentami krajowymi
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(Strategia Rozwoju Kraju, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020:
Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
(Narodowa Strategia Spójności)), formułując w nich cele i plany rozwoju województwa zachodniopomorskiego w perspektywie do 2020 roku. Jednym z podstawowych
dokumentów jest Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku
20203, zaktualizowana w 2010 roku, w której określono misję województwa jako
„Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości
mieszkańców oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów”. Przyjęcie takiej misji powinno doprowadzić do kompromisu pomiędzy obszarem gospodarczym i społecznym, co jest zgodne z konstytucyjnymi założeniami modelu społecznej gospodarki rynkowej oraz zasadami ochrony i zachowania
istniejących zasobów i dziedzictwa dla następnych pokoleń [Strategia Rozwoju…
2010, s. 106]. Aby mogło się to dokonać, sformułowano sześć celów strategicznych,
z tego dwa odnoszą się do sfery gospodarczej, dwa do sfery przestrzennej i środowiska oraz dwa do sfery społecznej; są to [Strategia Rozwoju… 2010, s. 108–146]:
1) wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,
2) wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
3) zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu,
4) zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami,
5) budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności,
6) wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.
Istotność poszczególnych celów strategicznych województwa zachodniopomorskiego bardzo mocno zauważalna jest m.in. w analizie podziału środków unijnych
w ramach RPO WZ4 na lata 2007–2013, gdzie 27,86% środków przeznaczonych
zostało na Oś I Gospodarka – Innowacje – Technologie, na drugim miejscu – ok.
25,83% całości ma zostać wykorzystane na poprawę infrastruktury energetycznej
i transportowej, a 13,98% funduszy (trzecia pozycja) przydzielono VI Osi Priorytetowej – Rozwój funkcji metropolitalnych. Reszta środków przypadnie pozostałym
osiom priorytetowym (od 4 do 9% całości środków) [Regionalny Program Operacyjny…, s. 194; Fundusze unijne…, s. 1].
RPO WZ dostosowany jest do potrzeb województwa, uwzględniając jego wymagania rozwojowe. Głównym celem Programu jest rozwój regionu zmierzający do
Do pozostałych istotnych dokumentów zaliczyć należy: Strategię Budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2006–2015, Program Ochrony Środowiska
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008–2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012–2015,
Prognozę Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2008–2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012–2015, Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Zachodniopomorskiego, Strategię Rozwoju Sektora Transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015.
4
RPO WZ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.
3
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zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz
wzrostu poziomu życia mieszkańców [Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia…
2007, s. 40]. Podstawę realizacji celów RPO WZ stanowi zrównoważony rozwój,
czyli „znajdywanie konsensusu pomiędzy efektywnością ekonomiczną podejmowanych działań a wymogami związanymi z promocją zasad zrównoważonego rozwoju,
przy równoczesnym zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn oraz zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego” [Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia… 2007, s. 40]. W RPO WZ podkreślane jest to w jego treści oraz w wytycznych
do wdrażania Programu. Wynika z tego, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest
wpisana w realizację przedsięwzięć finansowanych ze wszystkich osi priorytetowych. Jest ona stosowana horyzontalnie we wszystkich odpowiednich priorytetach
RPO WZ.
W celu stymulowania zrównoważonego rozwoju rozpoczęto realizację przedsięwzięć m.in. w formie dobrych praktyk (zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych), które pobudzają i mają pobudzać także w przyszłości rozwój gospodarczo-społeczno-środowiskowy województwa. Ich realizacja była i jest możliwa
m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy strukturalnych.

4. Realizacja dobrych praktyk
w województwie zachodniopomorskim
Pojęcie dobrej praktyki może być różnie definiowane. Wynika to ze specyfiki kraju
(określony system prawny, sytuacja społeczno-gospodarcza, polityczna), organizacji, w której konkretna dobra praktyka jest realizowana. Generalizując, można przyjąć, że za dobrą praktykę uznaje się przedsięwzięcie innowacyjne, stanowiące praktyczne, efektywne i skuteczne rozwiązanie konkretnych problemów organizacji,
gminy, regionu. Dodatkowe warunki, jakie powinna spełniać dobra praktyka, to odpowiednie planowanie, możliwość zastosowania przez inne podmioty, etyka działania (por. [Karwińska, Wiktor 2008, s. 6]).
Można także przyjąć, że przedsięwzięcia noszą miano dobrych praktyk wówczas, gdy spełnią określone kryteria. Muszą one m.in. (por. [Karwińska, Wiktor
2008, s. 6]):
•• być zgodne z prawem krajowym oraz spełniać wymogi dyrektyw europejskich,
•• przedstawiać rozwiązania, metody, postępowania, które mogą być z powodzeniem wykorzystane zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i w wymiarze
ponadregionalnym (także np. we współpracy kilku państw)5,
•• być wykonalne i efektywne ekonomicznie,
Przykład: Budowa sieci ścieżek rowerowych na transgranicznym obszarze wysp Uznam i Wolin.
Wartość projektu 2 248 999,85 PLN, Rodzaj inicjatywy: INTERREG IIIA Meklemburgia Pomorze
– Pomorze Przednie/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie.
5
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•• być prośrodowiskowe, tzn. dążyć do jak najmniejszego obciążania środowiska
naturalnego, przyczyniać się do jego ochrony m.in. poprzez racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych czy dbałość o walory przyrodnicze,
•• być uniwersalne, co oznacza, że można je zastosować w wielu organizacjach,
innych gminach czy regionach.
Najlepsze efekty realizacji dobrych praktyk widoczne są wówczas, gdy angażują
się w nie i wspierają je wszyscy uczestnicy, a w szczególności lokalna władza, organizacje pozarządowe oraz te osoby, do których skierowane są podjęte działania,
przedsięwzięcia.
Punktem wyjścia do powstania, realizacji skutecznych i efektywnych dobrych
praktyk, które wypełniają zasady zrównoważonego rozwoju w regionie, jest właściwe przygotowanie administracyjne, organizacyjne oraz stworzenie odpowiedniego
potencjału społecznego i ekonomicznego. Konieczne zatem jest dla projektów mających spełniać wysokie wymagania ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe
przeprowadzanie analizy wstępnej, która wskaże konkretne problemy wraz z możliwościami poradzenia sobie z nimi. Warunkiem niezbędnym jest zwrócenie szczególnej uwagi, w trakcie przygotowywania projektów, na zmienność otoczenia,
długookresową perspektywę rozwoju (trwałość projektów), uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz na strategie, plany, przyjęte kierunki rozwoju w skali lokalnej, regionalnej oraz ponadregionalnej. Skuteczność pozyskiwania środków na realizację projektów oraz efekty długookresowe realizacji zamierzonych przedsięwzięć
uzależnione są od wielu czynników, m.in. świadomości społeczeństwa, kompetencji
kadry zarządzającej, stanu oraz perspektywy rozwoju infrastruktury informatycznej,
technicznej.
W regionie zachodniopomorskim zrealizowano i realizuje się wiele innych
przedsięwzięć w formie dobrych praktyk stymulujących zrównoważony rozwój. Te,
których podstawowym źródłem finansowania jest RPO WZ, wynikają bezpośrednio
z obecnie obowiązujących osi priorytetowych, te zaś, które realizowane były w
okresie programowania 2004–2006, finansowane były głównie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, np.:
•• Farma wiatrowa w Tymieniu6 (korzyści ekonomiczne z tytułu inwestycji – uzyskanie przez gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości; efekty ekologiczne – produkcja czystej, odnawialnej energii; efekty społeczne związane z
inwestycją: możliwość zmniejszenia bezrobocia oraz zwiększenia atrakcyjności
turystycznej w gminie) [www.pnec.org.pl/smart/pdf/tymien.pdf; Wiśniewska
2006, s. 58],
•• Rozbudowa Tras Rowerowych w Policach – Ekologiczna i Bezpieczna Alternatywa Transportowa. Realizacja Koncepcji Transgranicznego Szlaku Rowerowe ������������������������������������������������������������������������������������������
Przykład ten został opracowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” w ramach projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (DG REGIO w ramach
wspólnotowego programu „Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE 2W0057N).
6
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––
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––
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Efekty dodatkowe

–– Udostępnienie wybranych torfowisk – lokalna atrakcja turystyczna
–– Nowe miejsca pracy przy wykonywaniu zabiegów ochronnych (szczególnie
usuwanie nalotów drzew – pracownicy pochodzą z lokalnych społeczności)
Skuteczna ochrona 23 torfowisk wysokich typu bałtyckiego (tj. wszystkich wartych
ochrony na Pomorzu)
–– Rozwój sieci Natura 2000 (włączenie torfowisk do sieci – zagwarantowanie
właściwej ochrony na przyszłość)
–– Utworzenie 9 nowych rezerwatów przyrody
–– Długofalowość i kompleksowość działań zapewniona m.in. przez wykorzystanie
różnorodnych funduszy (projekty, montaż finansowy)
–– Wykorzystanie walorów przyrodniczych do celów edukacyjnych, naukowych
i społecznych
–– Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, co prowadzi do wzmocnienia
gospodarki w regionie oraz przyczynia się do promocji jego walorów przyrodniczych

Naukowcy, nauczyciele, uczniowie, lokalna społeczność
Podstawowy cel: zatrzymanie procesu odwadniania i przesuszania się torfowisk
– ograniczenie zagrożeń dla różnorodności biologicznej, spowodowanych przez
odwodnienie torfowisk

Województwo zachodniopomorskie
LIFE-Nature – 681 080 EUR
GEF Small Grants Programme – 34 394 EUR
Pomorski Urząd Wojewódzki – 69 077 EUR
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 23 924 EUR
Nadleśnictwo Kliniska – 6 900 EUR
Nadleśnictwo Szczecinek – 11 880 EUR
Klub Przyrodników i EkoFundusz – 141 082 EUR
968 337 EUR
02.11.2003–30.09.2007
Projekt inwestycyjny

Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu*

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://parseta.org.pl/index.php?id=120; www.kp.org.pl/plbaltbogs/].

*Szerzej zob. w [Herbichowa, Pawlaczyk, Stańko 2007].

Zasady dobrej praktyki
wynikające z realizacji
projektu

Efekty przyrodnicze

Efekty społeczno-ekonomiczne

Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu
Wydłużenie sezonu turystycznego
Promocja i rozwój rynku kulturowego regionu
Zagospodarowanie Parsęty i Radwi jako szlaków
kajakowych
–– Waloryzacja najcenniejszych obszarów przyrodniczych
–– Przygotowanie przewodnika szlaków turystycznych
w trzech językach
–– Integracja lokalnej społeczności polskiej i niemieckiej

400 922,52 EUR
06.2006–01.2008
Projekt inwestycyjny połączony z działaniami
pozainwestycyjnymi
Lokalna społeczność Niemiec i Polski
Budowa przystani kajakowych, zagospodarowanie szlaków
pieszych i rowerowych na obszarach o szczególnych
walorach przyrodniczych oraz opracowanie waloryzacji
przyrodniczej obszarów Natura 2000
–– Integracja lokalnych społeczności Niemiec i Polski
–– Rozwój partnerskiej współpracy z regionem
Meklemburgia – Pomorze Przednie
–– Poprawa stanu środowiska przyrodniczego zlewni Parsęty

Wartość projektu
Okres realizacji projektu
Rodzaj inicjatywy

Adresat projektu
Cel

Województwo zachodniopomorskie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych
przyrodniczo w dorzeczu Parsęty

Region
Fundusz Strukturalny

Nazwa dobrej praktyki

Tabela 1. Przykładowe dobre praktyki stymulujące zrównoważony rozwój realizowane w regionie zachodniopomorskim
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go wokół Zalewu Szczecińskiego (korzyści ekonomiczne: stymulacja rozwoju
turystyki i rekreacji, korzyści społeczno-środowiskowe: zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, propagowanie zdrowego stylu życia, ekologiczna alternatywa transportowa) [Program rewitalizacji dla gminy… 2005, s. 9–10],
a także m.in. z Europejskiego Funduszu Rybackiego (np. projekt Proekologiczne
opakowania celulozowe do transportu i sprzedaży świeżych ryb oraz gotowych produktów rybnych [http://ryby.rsi.org.pl/index.php/pl/Projekty_AR/60,124] – uzyskane korzyści: opracowanie innowacyjnej i proekologicznej nowej metody modyfikacji opakowań celulozowych podatnych na biodegradację, zmniejszenie ilości
opakowań syntetycznych na składowiskach).
Przedstawione przykłady dobrych praktyk wykazują cechy charakterystyczne
dla zrównoważonego rozwoju, czyli są [Poradnik dobrych praktyk… 2008, s. 11–12]:
•• skuteczne, co oznacza, że poprzez podejmowane działania w ramach realizacji
dobrych praktyk wpływały i wpływają na rozwój regionu zachodniopomorskiego w obszarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym, przyczyniając
się do zwiększenia konkurencyjności regionu, wzrostu gospodarczego,
•• użyteczne, przez co rozumieć należy wpływ dobrych praktyk na rozwój regionu
zachodniopomorskiego poprzez pobudzanie motywacji i zaangażowania wśród
przyszłych aplikujących i beneficjentów projektów na rzecz integracji aspektów
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych,
•• trwałe, co powinno być widoczne w ich długookresowości, tzn. dobre praktyki
powinny pobudzać innowacyjność, integrację aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w długiej perspektywie czasowej, wychodząc poza
rok 2013, kiedy to kończy się okres obecnego programowania; powinno mieć to
także przełożenie na rozwój długookresowych lokalnych oraz regionalnych strategii, kierunków działań, planów i programów.
Realizacja dobrych praktyk przynosi wiele korzyści w trzech podstawowych
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarach, tj. ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

5. Wnioski końcowe
Duże znaczenie we wspieraniu zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego ma wykorzystywanie funduszy strukturalnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz podejmowanie działań w zakresie edukacji, informacji,
wsparcia regionalnego tzw. przedsięwzięć pozainwestycyjnych. Jedną z form przedsięwzięć przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju województwa są dobre
praktyki, których na terenie województwa zaczyna pojawiać się coraz więcej.
Ze względu na swą różnorodność dotyczą one zarówno promowania przedsięwzięć tzw. zrównoważonej produkcji – w przedsiębiorstwach, jak też modelu zrównoważonej społeczności, modelu zrównoważonej turystyki – w aglomeracjach miejskich czy na terenach wiejskich. Dowodzą tego, że z sukcesem można stosować
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rozwiązania zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju (rozwiązania zrównoważone) w infrastrukturze zarówno przemysłowej, informatycznej, technicznej,
ochrony środowiska, jak i społecznej (np. ochrona zdrowia, edukacja). Zapobiegają
niszczeniu obszarów zurbanizowanych, degradacji obszarów wiejskich, chronią obszary przyrodniczo cenne, wprowadzają rozwiązania zmniejszające zużycie zasobów naturalnych, negatywne oddziaływanie na stan środowiska naturalnego (np.
budowa oczyszczalni ścieków, wytwarzanie energii odnawialnej).
Widoczne są także ścisłe zależności i powiązania między strategiami rozwoju
regionu a koncepcją zrównoważonego rozwoju. Jednym z czynników koniecznych
do podejmowania skutecznych działań i przedsięwzięć zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju jest współpraca. Można na nią spojrzeć w dwóch wymiarach.
Pierwszy to współpraca, do której powinno dochodzić na różnych szczeblach,
tj. lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, drugi zaś to współpraca pomiędzy władzą, decydentami a organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedsiębiorcami, organizacjami rozwoju gospodarczego, instytucjami
B+R.
W dobie coraz większego nacisku organizacji międzynarodowych, instytucji,
rządów państw na zachowania, działania zrównoważone w obszarach produkcji,
konsumpcji etc. dobre praktyki pełnią kolejną ważną funkcję – promują zrównoważony rozwój, propagują zachowania zgodne z jego istotą, pokazują, że jest to korzystne – ekonomicznie, społecznie i środowiskowo.
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Stimulating sustainable development in West
Pomeranian Voivodeship by using good practices
Summary: The article presents submission of projects to influence best practice in supporting
the growth in terms of economic, environmental and social development in West Pomeranian
Voivodeship. The raised issues relate to introducing the concept of sustainable development
closer, provide the basis for sustainable development in West Pomeranian Voivodeship and
show good practice projects implemented in the voivodeship. The summary of the article
contains the conclusions, which present the possibility of the impact of good practice projects
promoting sustainable development of the region.
Keywords: region, sustainable development, EU funds, good practices.
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