
www.marr.pl

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem gmin
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Sposób 

gospodarowania, w 

którym zaspokojenie 

potrzeb obecnego 

pokolenia nie 

zmniejszy szans 

zaspokojenia potrzeb 

przyszłych pokoleń.

W zrównoważonym 

rozwoju środowisko 

naturalne jest jego 

podstawą, 

gospodarka 

narzędziem, a 

dobrobyt 

społeczeństwa celem.
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Zrównoważony rozwój - implementacja:

• ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych do granic określonych możliwościami 

odtwarzania tych zasobów;

• ograniczanie zużywania zasobów nieodnawialnych w skali umożliwiającej ich stopniowe 

zastępowanie przez odpowiednie substytuty;

• stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i 

toksycznych;

• utrzymywanie emisji zanieczyszczeń w granicach wyznaczonych przez pojemność 

asymilacyjną środowiska;

• odtwarzanie i stała ochrona różnorodności biologicznej na poziomach: krajobrazowym, 

ekosystemowym, gatunkowym i genowym;

• uspołecznienie procesów podejmowania decyzji dotyczących lokalnego środowiska 

przyrodniczego;

• dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu obywatelom, 

rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających ich zdrowiu fizycznemu, 

psychicznemu i społecznemu
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Zrównoważony rozwój – podstawowe 

dokumenty strategiczne dla Małopolski 

• Agenda 2030

• Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.) – przedstawia nowy model rozwoju kraju – rozwój odpowiedzialny oraz 

społecznie i terytorialnie zrównoważony

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (projekt)

• Strategia Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" 

• Strategie (zrównoważonego) rozwoju gmin
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Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 

• inteligentniejsza Europa poprzez 

innowacyjność, cyfryzację, 

transformację gospodarczą i wsparcie 

dla małych i średnich przedsiębiorstw.

• ekologiczna, niskoemisyjna Europa 

dzięki inwestowaniu w transformację 

energetyczną, odnawialne źródła 

energii i walkę ze zmianą klimatu.

• bardziej połączona Europa, 

posiadająca strategiczne sieci 

transportowe i informatyczne.

• bardziej prospołeczna Europa, 

bazująca na Europejskim filarze praw 

socjalnych i wspierająca dostęp do 

wysokiej jakości zatrudnienia, 

edukacji, umiejętności, włączenie 

społeczne i równe prawa do opieki 

zdrowotnej.

• Europa bliżej obywateli dzięki 

wspieraniu strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność i 

zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich w całej UE.
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Oferta MARR w zakresie zrównoważonego 

rozwoju  dla gmin

• audyt sytuacji obecnej

• przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju gminy

• doradztwo

• szkolenia

• dedykowane studia podyplomowe
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Dziękuję za uwagę 

Małgorzata Małek

Departament Współpracy Regionalnej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

tel. 12 617 99 73

tel. 12 617 99 32


