„Wzmocnienie spójności terytorialnej i efektywności funkcjonowania
miast na prawach powiatu z wykorzystaniem doświadczeń francuskich”
Informacje
Kierownikiem projektu jest Pani Prof. UŚ dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.
Fundusze na realizację przedsięwzięcia zostały uzyskane w ramach IV edycji
konkursu dotacji pt.: „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej
Strategii Spójności”
(Pomoc Techniczna).
Czas realizacji
Projekt badawczy jest realizowany w terminie od 01.07.2011 do 31.10 2011
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dofinansowanie
Suma uzyskanego dofinansowania to 35000 PLN, łączna kwota przewidziana
na realizację projektu to 50000 PLN.
Cele projektu
Projekt ma na celu przeprowadzenie badań na temat organizacji
i przestrzennej funkcjonowania obszaru metropolitarnego Warszawy
i Górnośląskiego Związku Metropolitarnego . Zostanie przeprowadzona
analiza jakościowa na przykładzie wybranych jednostek samorządu
terytorialnego tworzących wskazane obszary metropolitarne, których
funkcjonowanie oparte zostało na dwóch modelach. W przypadku metropolii
warszawskiej model funkcjonowania opiera się na klasycznym modelu tj.
rdzeniu, czyli jednym wielkim mieście (Warszawa-miasto na prawach
powiatu), które jest otoczone mniejszymi jednostkami samorządu
terytorialnego
(gminami).
W
przypadku
Górnośląskiego
Związku
Metropolitarnego model funkcjonowania odmienny jest od modelu
klasycznego, ponieważ trudno w nim wyróżnić rdzeń metropolii. Model ten
składa się z wielu większych miast (miasta na prawach powiatu)
z przestrzeniami między nimi, które otoczone są mniejszymi jednostkami
samorządu terytorialnego (gminami).
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Prowadzone w ramach projektu badania będą miały charakter empiryczny
i teoretyczny
oraz ilościowy i jakościowy. Dotyczą one problemów:
rozwoju obszarów metropolitarnych,
celów jakie powinny być realizowane w ramach polityk rozwojowych
miast,
z badanego obszaru,
preferowanych rozwiązań instytucjonalnych służących służących
zarządzaniu obszarem,
możliwości współpracy między miastami badanego obszaru,
rozwiązań
prawnych
dotyczących
specjalnych
mechanizmów
finansowania,
rozwiązań prawnych dotyczących współpracy i koordynacji spraw
publicznych,
mechanizmów działań w obszarach metropolitarnych.
Badania na poziomie krajowym zostaną skonfrontowane z wynikami badań
dotyczącymi funkcjonowania metropolii we Francji, gdyż polski system
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego opiera się na
podobnych założeniach , co system francuski.
Podczas realizacji projektu zostanie także poddany analizie aktualny podział
Polski na jednostki typu NUTS oraz zostaną sformułowane ewentualne
propozycje zmiany tego podziału.
Wyróżniono następujące cele szczegółowe projektu „Wzmocnienie spójności
terytorialnej i efektywności funkcjonowania miast na prawach powiatu
z wykorzystaniem doświadczeń francuskich”:
opracowanie wielokryterialnej metody oceny i wyboru zapewniającej
zwiększenie obiektywności procesów ewaluacyjnych,
opracowanie wielokryterialnej metody oceny i wyboru pozwalającej
na uwzględnienie w obiektywny sposób kryteriów terytorialnych,
sektorowych i społecznych w celu realizacji polityki wyrównania
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poziomu gospodarczego, społecznego i finansowego omawianych
obszarów,
opracowanie wielokryteryjnej metody oceny i wyboru pozwalającej na
adekwatną reprezentację w procedurach oceny celów KPZK 2030
wobec obszarów funkcjonalnych,
określenie sposobu łącznego stosowania powyżej wymienionych metod
oraz ich zastosowanie do dynamicznie zachodzących zmian
w obszarach funkcjonalnych wyznaczonych na podstawie stopnia
urbanizacji kraju,
wykorzystanie użyteczności opracowanych metod na podstawie
studium przypadku – dwóch obszarów funkcjonalnych deklarujących
współpracę
i wykorzystanie rezultatów projektu.
Rezultaty realizacji projektu:
przygotowanie
raportu
dotyczącego
efektów
funkcjonowania
wybranych metropolii,
wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy akademikami a administracją
jednostek samorządu terytorialnego,
transfer wyników badań do struktur administracji terenowej,
wykorzystanie wyników badań na potrzeby nauki (fragmentaryczna ich
prezentacja
na
wykładach,
ćwiczeniach
oraz
konferencjach
naukowych),
publikacja raportu na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz Uniwersytetu Warszawskiego,
wolontariusze biorący udział w projekcie na podstawie opracowanych
danych napiszą prace magisterskie oraz wykorzystają niektóre dane
w pracach doktorskich.
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