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Recent research has identified some of the main
obstacles to the development of border regions.
There are often socioeconomic disparities between
regions on the two sides of the border which reduce
the opportunities to cooperate and hinder
integration. For some regions, physical obstacles
and poor transport infrastructure limit access to
markets and services on the other side of the 
border, while cultural and language differences can
restrict interaction between people or businesses.
Legal and/or administrative difficulties can also
limit the scope for regional integration and labour
mobility even in places which are potentially 
functional
regions.

Seventh report on economic, 
social and territorial cohesion





Oczekiwany rozwój demograficzny do 2030 r. w porównaniu do 2014 r.
Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung bis 2030 gegenüber 2014.



PROGNOZA LUDNOŚCI

2015: 2 mln 904 tys. osób
2035: 2 mln 709 tys. osób

Spadek liczby ludności 2015-2035:

195 tys. Osób

Dolny Śląsk -7% 
Polska - 5,4%

miasta o 13,2% ( Polska - 10,7%) 

obszary wiejskie o 4,2% (Polska 1,7%)

BEVÖLKERUNGSPROGNOSE



OBSZARY NAJWYŻSZEGO ROZWOJU 
SPOŁECZNEGO
• Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych wraz 

z sąsiadującymi gminami 
• gminy miejskie: Duszniki-Zdrój, Karpacz, 

Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, 
Szklarska Poręba

OBSZARY O NISKIM POZIOMIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO
• Obszary wiejskie położone w różnych częściach 

regionu
• Północna część województwa – powiaty: górowski, 

milicki, trzebnicki, wołowski
• Zachodnia część regionu: powiaty: zgorzelecki, 

bolesławiecki, lubański, złotoryjski

Poziom rozwoju społecznego

Niveau der sozialen Entwicklung



OBSZARY O WYSOKIM POZIOMIE ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO:
• Wrocław i sąsiadujące z nim gminy 
• Pasmo Legnica – Lubin – Polkowice –

Głogów
• Ośrodki miejskie o znaczeniu 

regionalnym i subregionalnym

OBSZARY O NISKIM POZIOMIE ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO
• Północna część regionu  – powiaty: górowski i  

wołowski
• Pasmo od Lubania do Jawora
• Południowo – wschodnia część województwa –

powiaty: kłodzki, ząbkowicki i strzeliński

Poziom rozwoju gospodarczego

Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung



Prognoza demograficzna – depopulacja w miastach

Demographische Prognose - depopulation in Städten
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Nach Deutschland einpendlende
Grenzgänger nach Herkunftsländern
im Jahr 2016.

Dojeżdżające do Niemiec osoby 
przekraczające granicę 
wg kraju pochodzenia w roku 2016r. 
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Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-
niemieckiego obszaru powiązań - Wizja 2030

Gemeinsames Zukunftskonzept 2030 für den 
deutsch-polnischen Verflechtungsraum – Vision 2030



https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/

Publikacja w językach: 

polskim, niemieckim, 

francuskim i angielskim  

Veröffentlichung in Sprachen:

Polnisch, Deutsch,

Französisch und Englisch



Tożsamość regionalna 

Wiedza - Emocje - Wola

Znać swoje miejsce na Ziemi, jego 
przeszłość, teraźniejszość, kulturę, ludzi

Czuć się u siebie, czuć związek z miejscem, z 
otoczeniem”

Chcieć zrobić dla swojego miejsca gdzie żyje 
coś pożytecznego.

Den Eigenen Platz auf der Erde kennen, seine
Vergangenheit, Gegenwart, Kultur und

Menschen

Zu Hause fühlen, die Verbindung mit dem
Ort, mit der Umgebung spüren

Etwas Nützliches für eigenen Ort/Platz
schaffen wollen.

Regionale Identität

Wissen - Emotionen - Wille



Smart Integration 

Dolny Śląska - Saksonia

Smart Intagration

Niederschlesien – Sachsen



3T
Toleranz, Technologie, Talent
+
Zusammenarbeit

3T
Tolerancja, Technologia Talent
+
Współpraca



• Pobudzanie empatii

• Rozwój kompetencji interkulturowych 

• Aktywne wspieranie nauki języka sąsiada

• Bariery psychologiczne są trudniejsze do 

pokonania niż przeszkody fizyczne

• Budowa kapitału społecznego

• Rozwój gospodarczy jest tylko skutkiem 

• Empathie stimulieren

• Interkulturelle Kompetenzen ausbauen

• Den Erwerb der jeweils anderen Sprache fördern

• Psychologische Barrieren sind schwieriger zu

überwinden als physische Hindernisse

• Aufbau von Sozialkapital

• Wirtschaftliche Entwicklung ist nur das Ergebnis


