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w 2030 roku

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

unikalnego
i uniwersalnego

łączenia
różnorodności:

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji



unikalnego
i uniwersalnego

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ceniona
jakość życia
opolskie

odpowiednie 
i konkurencyjne warunki
rozwoju dla każdego
mieszkańca i całej
społeczności regionu

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji

jakość życia 
podstawą działań na
rzecz rozwoju regionu 
 

godzenie
różnorodności - 
kluczową zasadą
polityki rozwoju
województwa



to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji

unikalne i uniwersalne
opolskie



to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

unikalne
opolskie

kompaktowe

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji

inteligentnie
wykorzystujące
swoje położenie

bogate w walory
przyrodnicze

wielokulturowe

oparte na
wyjątkowej
współpracy



to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

uniwersalne
opolskie

wielofunkcyjne

wykorzystujące swoje
walory na rzecz
różnorodnych potrzeb
mieszkańców 
i gości spoza regionu

umiejętnie
dostosowujące się 
do zmian

włączające się 
w światowe trendy
rozwojowe

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji



dynamika i równowaga
opolskie

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji



dynamiczne
opolskie

z wieloma ośrodkami
wzrostu

innowacyjne

aktywne społecznie

generujące nowe
inwestycje

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji

zachęcające 
do współpracy



w równowadze
opolskie

z rozwiniętą ofertą pracy 
i usług społecznych

dbające o środowisko
przyrodnicze

oferujące wiele
możliwości spędzania
wolnego czasu

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji



nowoczesność i tradycja
opolskie

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji



nowoczesne
opolskie

z najlepszą infrastrukturą
komunikacyjną

dysponujące wysokim
poziomem kapitału
ludzkiego

tworzące symbiozę 
wsi i miast 
wzmacniającą ich rozwój 

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji

działające w globalnej
sieci współpracy
gospodarczej i naukowej



tradycyjne
opolskie

kultywujące historyczne
fundamenty rozwoju -
śląski etos pracy

wzmacniające wspólnotę
regionalną

z tradycją obecną 
w aktywności
gospodarczej i społecznej

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji



otwartość i integracja
opolskie

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji



otwarte
opolskie

z nowoczesną edukacją

kreujące postawy
obywatelskie

to region cenionej jakości życia 
wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji

kształtujące umiejętności
dostosowywania się do
zmiennych uwarunkowań
cywilizacyjnych

dostępne 
komunikacyjnie

wykorzystujące swoją
wielokulturowość



zintegrowane
opolskie

oparte na szerokiej, powszechnej 
i wieloaspektowej współpracy:

tolerancyjne wobec
nowych idei i postaw, 

wyróżniające się
wysoką dostępnością
do usług publicznych

wpływających na 
rozwój kreatywności 
i współpracy

NAUKASPOŁECZNOŚCI LOKALNE

BIZNES ADMINISTRACJA
to region cenionej jakości życia 

wynikającej  z

łączenia
różnorodności:

unikalnego
i uniwersalnego

WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w 2030 roku

dynamiki 
i równowagi

nowoczesności 
i tradycji

otwartości 
i integracji



WIZJA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

OBRAZ NASZEGO REGIONU w 2030 ROKU

dynamiki i równowagi;

nowoczesności i tradycji;

otwartości i integracji.

Opolskie w 2030 roku to region cenionej

jakości życia, wynikającej z unikalnego 

i uniwersalnego łączenia różnorodności:



Dziękuję za uwagę

Marszałek Województwa Opolskiego

ANDRZEJ BUŁA


