
„Wpływ zmian strukturalnych w Saksonii na 

rozwój przygranicznych obszarów Dolnego 

Śląska“

Webinar w dniu 12 października 2021 r.

„Auswirkungen des Strukturwandels in Sachsen auf die Entwicklung 

der grenznahen Gebiete in Niederschlesien“

Webinar am 12. Oktober 2021



Webinarium w ramach projektu

TransGredio

Jörg Huntemann, Dyrektor departamentu

Podstawy inwestycji restrukturyzacyjnych 

w saksońskich zagłębiach węglowych
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Ustawa o rezygnacji 

z węgla
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Zmniejszenie i zakończenie produkcji energii 

elektrycznej z węgla

Zakończenie 1. 

okresu wsparcia

31.12.2026

Zakończenie 2. 

okresu wsparcia

31.12.2032

Zakończenie 3. 

okresu wsparcia

31.12.2038

Weryfikacja celów

Ustawa o wzmocnieniu 

strukturalnym regionów 

węglowych

Sytuacja wyjściowa

Komisja ds. wzrostu, zmian strukturalnych i zatrudnienia
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Lippendorf

31.12.2035

Schwarze Pumpe

31.12.2038

Boxberg (N+P)

31.12.2029

Boxberg (R+Q)

31.12.2038

2029: 1,000 MW

2035: 1,750 MW

2038: 3,000 MW

total 5.750 MW

Harmonogram wyjścia dla Saksonii

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021
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Rozdział 1
Wsparcie finansowe 

wg art. 104b GG

Federalny program wsparcia 
STARK

Działania federalne

projekty transportowe, działania resortów federalnych, 
lokalizacja instytucji federalnych

Program przyznawania 
dotacji wg Ustawy InvKG
(Program dotacji InvKG) 

(dawniej 1. RL StEP)

Działania samorządów / 
„Działania landowe”

Rozdział 3
Dalsze działania rządu 

Niemiec

Ustawa o inwestycjach w regionach węglowych (InvKG)

Rozdział 4
Inwestycje  w sieci dróg 

federalnych i kolei

Ramy prawne

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021



6

Ramy finansowe ustawy 

inwestycyjnej InvKG

14 mld EUR na projekty 
inwestycjne landow i samorządów 

wg art. 104 b GG
(ramy: kompetencja federalna)

1,084 mld EUR 
saksońka część

zagłębia 
Mitteldeutsches 

Revier

2,408 mld EUR
saksońska część 

Zagłębia 
Łużyckiego

26 mld EUR na projekty własne Federacji 
(infrastrukturalne)

Programy 
resortów 

federalnych

Priorytetowe
projekty 

transportowe 
+przyspieszenie 

planowania 

Lokalizacja 
instytucji 

federalnych =  
do 5.000 miejsc 

pracy

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021
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Projekty federalne (Mitteldeutsches Revier)

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021



8

Projekty federalne (Zagłębie Łużyckie)

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021
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• Wizje [Leitbilder] dla poszczególnych zagłębi (StrStG)

• Program działań Saksonii na rzecz rozwoju strukturalnego w zagłębiach 

węglowych (grudzień 2020) 

• Rekomendacje Rady ds. innowacji (lipiec 2021)

• Regionalne strategie rozwoju / badania potencjałów lokalizacji oraz nt. 

regionalnej polityki strukturalnej / tworzenia klastrów w zagłębiach 

węglowych (np. na podstawie warsztatów i rekomendacji klastrowych 

Konwentu Łużyckiego [Lausitzrunde] z roku 2018)

• Projekty w toku i projekty zatwierdzone (makro)projekty w zagłębiach

węglowych (1. i 2. pula [Förderarm]) oraz z programu SIMUL+ Innovationshub

Podstawy realizacji działań 

w Saksonii 

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021
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Wizja Zagłębia Łużyckiego -

priorytety w programie działań

► Europejski Region Modelowy Restrukturyzacji

► Centralny, europejski region powiązań

► Innowacyjny, prężny region gospodarczy

► Nowoczesny i zrównoważony region energetyczny

► Badania, innowacje, nauka i ochrona zdrowia

► Region wysokiej jakości życia i kulturowej różnorodności

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021
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Wizja Zagłębia Śr.-Niemieckiego

priorytety w programie działań

► Atrakcyjna, centralna lokalizacja gospodarcza i przemysłowa

► Wzmocnienie sektora logistyki i mobilności

► Cyfryzacja i digitalizacja, edukacja i kreatywność 

► Wiodący węzeł innowacyjności w Niemczech i Europie

► Region atrakcyjny, dobre miejsce do życia 

[Heimat, Anziehungspunkt und lebenswerter Ort]

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021
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Landowy program finansowy –

RL InvKG

Beneficjenci: Gminy, powiaty i inne jednostki samorządu teryt.

ich przedsiębiorstwa i podmioty zależne

Przedmiot wsparcia: Szczególnie istotne inwestycje

(nie wydatki konsumpcyjne)

Förderbereiche: wirtschaftsnahe Infrastruktur

Verkehr (ohne Bundes-, Landes-, und Kommunalstraßen)

öffentliche Fürsorge

Städtebau/Stadtentwicklung

Digitalisierung/Breitbandinfrastruktur

touristische Infrastruktur

Forschung, Wissenschaft und Innovation

Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Sektory: infrastruktura okołogospodarcza

transport (nie drogi federalne, landowe i gminne)

publiczne systemy socjalne

urbanistyka

cyfryzacja / infrastruktura szerokopasmowa

infrastruktura turystyczna

badania, nauka i innowacje

ochrona klimatu, środowiska i przyrody

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021



13

Landowy program finansowy –

RL InvKG
Ważne! Dofinansowanie ograniczone jest do dziedzin wsparcia, 

które należą do zadań landów i gmin i jednocześnie do 

zakresu regulacyjnego szczebla federalnego (tzn. nie 

budowa dróg gminnych i landowych albo inwestycje 

przedsiębiorstw)

Warunki: Projekty muszą przyczyniać się do rozwoju 

strukturalnego i oddziaływać zgodnie z ustawą InvKG

pozytywnie na:

• tworzenie i zachowanie miejsc pracy i nauki zawodu w 

dziedzinach wsparcia lub

• dywersyfikację struktury gospodarczej i zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej lokalizacji

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021
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Warunki finansowe:

• stopa dofinansowania: 90 %

• podwyższenie nawet do 97,5 % w przypadku gmin, 

powiatów i innych jednostek samorządu terytorialnego 

oraz ich przedsiębiorstw z większościowym udziałem 

JST, gdy są w krytycznej lub niestabilnej sytuacji 

budżetowej

• z uwzględnieniem regulacji w sprawie pomocy 

publicznej

Landowy program finansowy –

RL InvKG

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021
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Procedura w programie RL InvKG

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021

Zatwierdzenie i dofinansowanieKonsultacje, ocena i wybór 
projektu

Opracowanie i poprawa projektu

Beneficjent
konsultacje społeczne, opracowanie propozycji projektu, 

ewent. konsultacje z SAS

JST, LDS, LRA
wstępna ocena zrównoważonego rozwoju i 

kwalifikowalności przy udziale SAS

Beneficjent & SAS
weryfikacja i dopracowanie propozycji projektu 

SMR
konsultacje z właściwym resortem

IMAG
opinia w sprawie zakwalifikowanej propozycji projektu

RBA
wybór, określenie priorytetowości, opinia

Beneficjent & SAS
opracowanie wniosku o 

dofinansowanie

SMR
sporządzenie i przekazanie listy projektów 

do ministerstwa BMWi

BMWi
Weryfikacja i zatwierdzenie listy projektów

SAB
Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku
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Procedura w programie RL InvKG

Jörg Huntemann | Dep. 3 paźdz. 2021

projekty 

samorządów
projekty landowe

opracowanie w 

zagłębiach 

węglowych

opracowanie w 

resortach

konsultacje z 

zagłębiami

konsultacje z 

resortami

decyzja w resortach
decyzja w 

zagłębiach

Zatwierdzenie / decyzja na szczeblu federalnym

opracowanie w 

resortach 

federalnych

konsultacje z 

landami

14 mld EUR dla landów i JST

(dofinansowanie wg art. 104b GG)

26 mld EUR na 

projekty federalne



Perspektywy rozwoju strukturalnego

• Wypracowanie strategicznych priorytetów rozwoju

 Ustanowienie warsztatów strategicznych i przeprowadzenie w 

październiku / listopadzie 2021 r.

 główna podstawa dalszych procedur wsparcia

• Pilotowanie konsultacji społecznych

 przed oraz podczas procesu rozpatrywania wniosków o 

dofinansowanie

 sprawdzone procedury w gminach pozostają bez zmian

• Wdrażanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

• SMR z Biurem Specjalnym

• Identyfikacja potrzeb wsparcia i sporządzenie Planu Sprawiedliwej 

Transformacji dla regionów węglowych oraz miasta Chemnitz

paźdz. 2021Jörg Huntemann | Dep. 3 17



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dziękuję za uwagę!

Jörg Huntemann
Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Rozwoju Strukturalnego

Königstraße 2

01097 Dresden


