Relacja z konferencji
23 marca 2011 roku w Warszawie odbyła się konferencja Wspólne budowanie przyszłości
Mazowsza, zorganizowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,
w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.
Głównym celem konferencji było przedstawienie wyzwań i problemów stojących przed
samorządem regionu i samorządami gmin Mazowsza u progu nowej dekady. Konferencja
była też okazją do zaproszenia do współpracy na rzecz rozwoju regionu, które skierowane
było przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do nowo wybranych władz samorządów lokalnych.
W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników. Wśród nich znaleźli się posłowie i senatorowie z regionu Mazowsza, przedstawiciele gmin i powiatów województwa mazowieckiego, zespołów realizujących badania w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, członkowie Rady Naukowej projektu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
Wystąpienia
Mazowsze zmienia się dla wszystkich. Nasze priorytety rozwoju
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
Na wstępie, zwracając się do przedstawicieli samorządów lokalnych, powołanych
w niedawnym czasie na nową kadencję, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik podkreślił rolę pracy na rzecz budowania wspólnoty samorządów w województwie
mazowieckim oraz wagę współdziałania w celu zapewnienia zrównoważonego i harmonijnego rozwoju całego regionu. Współdziałanie wymaga głębokiego zrozumienia potrzeby
współpracy. Jest ona niezbędna, by w świadomy sposób dokonywać wyboru skutecznego
modelu realizacji projektów i dystrybucji środków. Podejmowane dzisiaj decyzje dotyczące
alokacji środków i wyboru priorytetów przynosić będą rezultaty za kilka lub kilkadziesiąt
lat. W sytuacji ograniczonych środków i zróżnicowań rozwojowych podejmowanie decyzji wiąże się najczęściej z wyborem pomiędzy spełnianiem roszczeń społeczności lokalnych
a inwestowaniem w długookresowy rozwój regionu czy gminy. Od racjonalnego uwzględniania roszczeń oraz przemyślanego sposobu tworzenia szans zależy, czy Mazowsze będzie
podążać drogą perspektywicznego rozwoju.
Dla osiągania sukcesów i realizacji szans w całym regionie niezbędne są: zrozumienie,
zaufanie, zdolność do współpracy, wspólne spojrzenie na przyszłe decyzje strategiczne.
W tym kontekście konieczne jest budowanie kapitału społecznego, który powinien stanowić
podstawę tworzenia przyszłych przewag konkurencyjnych.
W swojej wypowiedzi marszałek Adam Struzik kilkakrotnie przywołał dane, według
których województwo mazowieckie to aktualnie region o najwyższym poziomie rozwoju

