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1. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 

1.1. Najważniejsze fakty i dane 
 
Mapa 1: Mapa Republiki Federalnej Niemiec 

 

Źródło: www.infoplease.com/atlas/country/germany.html  

 

Republika Federalna Niemiec graniczy na północy z Morzem Północnym, Danią oraz 
Morzem Bałtyckim; na wchodzie z Polską i Czechami; na południu z Austrią i Szwajcarią; na 
zachodzie z Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią. Powierzchnia Niemiec obejmuje 
356 854 km². Kraj znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. 
W styczniu 2010 r. liczba mieszkańców wyniosła 81,8 mln, co czyni z Niemiec 
największe pod względem liczby ludności państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

 

Rysunek 1: Najważniejsze dane o Republice Federalnej Niemiec 

Powierzchnia 356 854 km²  

Liczba ludności 81,8 mln (1/2010)p 
Gęstość zaludnienia (na km2) 229,9 (2007) 
Język urzędowy Niemiecki 
Waluta Euro 
PKB na osobę (wg PPS) 115,6 (UE27=100, 2008) 
Rzeczywista stopa wzrostu PKB -5,0% (2009), 1,2%p (2010), 1,6%p (2011) 
Stopa bezrobocia 7,5% (2009) 
Stopa inflacji 0,2 (2009) 
Dług publiczny 73,2% PKB (2009) 

Źródło: Eurostat oraz strona internetowa „UE w skrócie”, p=prognoza 
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1.2. Polityka 
Niemcy są demokracją federalną. 16 krajów związkowych odgrywa ważną rolę 
w procesie legislacyjnym na szczeblu federalnym. Mają one także niezależne kompetencje, 
zwłaszcza w zakresie edukacji i zapewniania porządku publicznego. Obecny rząd składa się 
z przedstawicieli koalicji Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej/Unii 
Chrześcijańsko-Społecznej (CDU/CSU) oraz Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) pod 
przewodnictwem Kanclerz Angeli Merkel (CDU). Koalicja doszła do władzy po wyborach 
powszechnych w październiku 2009 r. 

 

1.3. Struktura administracyjna 
Niemcy są podzielone na 16 regionów administracyjnych, czyli krajów związkowych 
Republiki Federalnej Niemiec, zwanych w języku niemieckim Länder (w liczbie pojedynczej 
Land). Ponieważ niemieckie słowo Land odnosi się także do słowa „państwo”, powszechnie 
używa się terminu Bundesländer (kraje związkowe; w liczbie pojedynczej Bundesland), 
chociaż jest to technicznie niepoprawne sformułowanie w rozumieniu prawa niemieckiego. 

Obywatele krajów związkowych stanowią naród niemiecki i mają prawo do zamieszkania na 
tych obszarach. Powierzchnia, którą zajmuje 16 krajów związkowych, to w całości 
i wyłącznie terytorium Niemiec. 

Miasta takie jak Berlin i Hamburg to niezależne kraje związkowe, zaś kraj związkowy Brema 
to dwa miasta – Brema i Bremerhaven. W odniesieniu do wszystkich trzech używa się 
terminu Stadtstaaten (miasta federalne). Pozostałe 13 krajów obejmuje większe obszary 
(Flächenländer). 

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (konstytucja federalna) stanowi, że 
struktura rządu każdego kraju związkowego musi „odpowiadać zasadom republikańskiego, 
demokratycznego i socjalnego państwa prawnego” (art. 28 ust. 1). 

Rządom w większości krajów związkowych przewodniczy Ministerpräsident 
(premier) oraz jednoizbowy organ ustawodawczy zwany Landtagiem. Kraje 
związkowe są republikami parlamentarnymi, a zależność między ich władzami 
ustawodawczymi i wykonawczymi odzwierciedla system federalny: organy ustawodawcze 
są wybierane na cztery lub pięć lat (w zależności od kraju), a premier jest wybierany 
większością głosów spośród członków Landtagu. Premier wybiera członków gabinetu, który 
kieruje organami krajowymi. Gabinet powoływany jest także po to, by rząd krajowy pełnił 
funkcje wykonawcze. 

Polityka na szczeblu krajowym ma często wpływ na politykę federalną. Zwycięstwa partii 
opozycyjnych w wyborach do parlamentów krajowych, które odbywają się podczas 
czteroletniej kadencji rządu federalnego, mogą osłabić pozycję rządu federalnego, gdyż 
rządy krajowe mają przypisaną liczbę miejsc w Bundesrat, która zatwierdza wiele aktów 
prawnych przedłożonych po analizie przez Bundestag (parlament federalny). 

Duże kraje związkowe takie jak Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Hesja, Nadrenia 
Północna-Westfalia i Saksonia są podzielone na regiony administracyjne, 
tzw. Regierungsbezirke. W Nadrenii-Palatynacie zniesiono podział na Regierungsbezirke 
w styczniu 2000 r. 

Każdy kraj (z wyjątkiem miast federalnych) składa się z powiatów wiejskich 
(Landkreise), miast wydzielonych (Kreisfreie Städte, zwanych także w Badenii-
Wirtembergii okręgami miejskimi, Stadtkreise), a więc miast które nie należą do 
żadnego powiatu i są Kommunalverbände besonderer Art (lokalnymi okręgami miejskimi o 
szczególnym charakterze). 

W Niemczech jest 313 powiatów wiejskich i 116 miast wydzielonych, co daje 
łącznie 429 powiatów. W każdym powiecie władzę sprawują wybieralna rada oraz organ 
wykonawczy wybierany przez radę lub bezpośrednio przez mieszkańców, zależnie od kraju 
związkowego. Rolą rady jest sprawowanie nadzoru nad lokalną administracją rządową. 
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Powiaty wiejskie pełnią nadrzędne funkcje administracyjne w określonych obszarach, jak na 
przykład infrastruktura drogowa, działalność szpitali i usługi komunalne. 

Każdy powiat wiejski jest podzielony na gminy, zaś każdy okręg miejski stanowi sam 
w sobie gminę. Łącznie w Niemczech jest 12 141 gmin. Są one najmniejszymi 
jednostkami podziału administracyjnego państwa. Miasta i miasteczka to także gminy 
na prawach miejskich (Stadtrechte).  

W Gemeinden władzę sprawują wybieralna rada oraz organ wykonawczy, tj. burmistrz, 
wybierany przez radę lub przez mieszkańców, zależnie od Bundeslandu. Konstytucję dla 
gminy ustanawia odnośny kraj związkowy, w związku z czym jest ona jednakowa dla 
wszystkich gmin w obrębie jednego Bundeslandu (wyjątek stanowi Brema, której część – 
Bremerhaven – ma własną konstytucję). 

 

1.4. Gospodarka i zróżnicowanie regionalne 
Jako jedna z najbardziej uprzemysłowionych gospodarek Niemcy znajdują się 
w czołówce krajów pod względem produkcji gospodarczej, a produkt krajowy brutto wyniósł 
2 407 200 mln EUR w 2009 r. Niemcy należą także do grupy państw członkowskich UE 
o największym standardzie życia pod względem PKB na osobę, który wyniósł w 2009 r. 
29 406 EUR na mieszkańca oraz stanowił 115,6% PKB na osobę w UE27 w 2008 r. 

Dobre wyniki gospodarcze to w znacznej mierze skutek bardzo dobrze rozwiniętego 
eksportu, który zapewnił Niemcom pozycję lidera wśród eksporterów dóbr w 2007 r. 
Podczas ostatniego kryzysu finansowego PKB w państwie zmniejszył się o 5% w 2009 r. 
(w porównaniu ze średnim spadkiem o 4,2% w UE27). W odniesieniu do stopy bezrobocia 
sytuacja wyglądała jednak lepiej – w pierwszym kwartale 2010 r. bezrobocie wyniosło 
przeciętnie 7,4% w porównaniu ze średnią 9,6% w UE27 w tym samym okresie. 

W odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki sektor usługowy wygenerował 
72,6% wartości dodanej brutto w 2009 r. Na drugim miejscu znalazł się przemysł – 22%, 
sektor budowlany – 4,6%, oraz rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – 0,8%. 

 

Rysunek 2:  Kraje związkowe Niemiec: PKB na osobę (w EUR na mieszkańca) 
w 2009 r. 

 
Źródło: www.statistik.baden-wuerttemberg.de/VolkswPreise/Indikatoren/VW_wirtschaftskraft.asp 
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Dwadzieścia lat po zjednoczeniu Niemiec podział na wschód i zachód nadal odgrywa 
istotną rolę w rozwoju regionalnym. Kraje związkowe, które wchodziły w skład byłej 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wykazują największe dysproporcje regionalne i 
zajmują ostatnie miejsca pod względem PKB na osobę w 2009 r., który wyniósł średnio 21 
662 EUR na osobę (z wyjątkiem Berlina, gdzie PKB wyniósł 26 300 EUR na mieszkańca), co 
jest wartością poniżej średniej krajowej.  

Podobny trend odnotowuje się w odniesieniu do bezrobocia we wschodniej części Niemiec, 
które w 2009 r. było od 3 do 6 punktów procentowych wyższe od średniej krajowej. 
Odnotowano tam także wyższą stopę bezrobocia wśród osób młodych, co jest szczególnie 
dużym problemem w Berlinie. Jeżeli chodzi o tendencje w rozwoju liczby ludności, 
dysproporcja między wschodnią i zachodnią częścią kraju najprawdopodobniej zwiększy się 
jeszcze bardziej do roku 2020, kiedy to regiony wschodnich Niemiec, poza kilkoma 
lokalizacjami, np. Berlinem, odnotują spadek liczby ludności.  

Na podstawie tych samych wskaźników można stwierdzić, że kolejnymi istotnymi 
czynnikami w rozwoju regionalnym Niemiec są dysproporcje między obszarami 
miejskimi i wiejskimi oraz między północą i południem. 

 

Mapa 2: Tendencje w regionalnym rozwoju demograficznym w Niemczech do roku 
2020  

 
Źródło: NSRO dla okresu 2007–2013 w Niemczech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tłumaczenie mapy 2: 
 
Veränderung der 
Bevölkerungszahl 
zwischen 2002 und 
2020 

Tendencje 
demograficzne w 
latach 2002–2020 

Stark abnehmend Duży spadek 
Leicht abnehmend Nieznaczny spadek 
Stabil Stabilny 
Leicht zunehmend Nieznaczny wzrost 
Stark zunehmend Duży wzrost 
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Rysunek 3: Kraje związkowe Niemiec: bezrobocie w 2009 r. 

 Stopa 
bezrobocia(1) Obcokrajowcy(1) 

W wieku od 
15 do poniżej 

25 lat(1) 

Szlezwik-Holsztyn 7,8 19,8 8,4 

Hamburg 8,6 17,5 8,1 

Dolna Saksonia 7,8 19,7 7,6 

Brema 11,8 23,2 10,7 

Nadrenia Północna-Westfalia 8,9 20,8 8,5 

Hesja 6,8 14,8 7,0 

Nadrenia-Palatynat 6,1 13,6 6,6 

Badenia-Wirtembergia 5,1 11,6 4,6 

Bawaria 4,8 10,9 4,6 

Saara 7,7 18,2 7,6 

Berlin 14,1 26,6 15,3 

Brandenburgia 12,3 23,2 12,5 
Meklemburgia-Pomorze 
Przednie 13,5 23,4 12,0 

Saksonia 12,9 24,6 12,5 

Saksonia-Anhalt 13,6 26,1 13,0 

Turyngia 11,4 22,8 10,2 

Niemcy 8,2 16,6 7,8 
(1)w % cywilnej siły roboczej 

Źródło: 
www.regionalstatistik.de/genesis/online/online;jsessionid=465D80EFA713DE76B355716BE0A14300?operation=ab
ruftabelleAbrufen&levelindex=1&levelid=1273232099400&index=14 
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2. BADENIA-WIRTEMBERGIA, NADRENIA-PALATYNAT, 
OBSZAR METROPOLITALNY RHEIN-NECKAR 

 
2.1. Badenia-Wirtembergia 
 
Mapa 3 i 4: Mapy Badenii-Wirtembergii 
 

 
Źródło: Wikipedia        Źródło: http://deutschland.karten21.com/baden-wurttemberg.html  

 

Badenia-Wirtembergia jest jednym z 16 krajów związkowych Niemiec. Jest położona na 
południowym zachodzie kraju na wschód od Górnego Renu; na zachodzie graniczy z Alzacją 
(Francja); na południu ze Szwajcarią; na wschodzie i północnym wschodzie z Bawarią; na 
północy z Hesją a na północnym zachodzie z Nadrenią-Palatynatem. 

Większość miast w Badenii-Wirtembergii leży po obu stronach rzeki Neckar, która 
przepływa przez centrum kraju – rozpoczyna bieg na południowym zachodzie, a następnie, 
kierując się przez centrum na północny zachód, przepływa kolejno przez Tybingę, Stuttgart, 
Heilbronn, Heidelberg i Mannheim. Jest trzecim co do wielkości i liczby ludności krajem 
związkowym Niemiec. Powierzchnia całego landu wynosi 35 742 km²; liczba ludności to 
10,7 mln (co odpowiada powierzchni i liczbie ludności Belgii), zaś gęstość zaludnienia 
wynosi średnio 300 mieszkańców na km2. Stolicą jest Stuttgart. 

Ren (Rhein) stanowi granicę zachodnią oraz znaczną część granicy południowej. Wznoszący 
się na wschód od doliny Renu Czarny Las (Schwarzwald) to główne pasmo górskie w tym 
kraju związkowym. Położony między rzeką Neckar, Czarnym Lasem i Dunajem wysoki 
płaskowyż Jury Szwabskiej (Schwäbische Alp) jest ważnym działem wodnym w Europie. 
Badenia-Wirtembergia współdzieli Jezioro Bodeńskie (Bodensee) ze Szwajcarią - granica 
ze Szwajcarią przebiega przez środek jeziora, a pogórze Alp (znane pod nazwą Allgäu) ze 
Szwajcarią, Bawarią oraz Austrią (Vorarlberg stanowi część południowo-wschodniego 
brzegu Jeziora Bodeńskiego, ale nie graniczy na lądzie z Badenią-Wirtembergią). 

Także rzeka Dunaj (Donau) rozpoczyna swój bieg w Badenii-Wirtembergii, w okolicach 
miasta Donaueschingen, w miejscu zwanym Furtwangen w Schwarzwaldzie. 
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Polityka i administracja 

Dominującą rolę na scenie politycznej Badenii-Wirtembergii odgrywa konserwatywna Unia 
Chrześcijańsko-Demokratyczna(CDU), która przewodziła wszystkim rządom, z jednym 
wyjątkiem, od czasu powstania landu w 1952 r. CDU rządzi obecnie w koalicji z liberalną 
Wolną Partią Demokratyczną (FDP). W opozycji znajdują się Socjaldemokratyczna Partia 
Niemiec (SDP) oraz Związek '90/Zieloni. Obecny premier Stefan Mappus (CDU) objął 
urząd po swoim poprzedniku Güntherze H. Oettingerze, który został europejskim 
komisarzem. 

Władzę wykonawczą sprawuje rząd krajowy (Landesregierung) złożony z premiera, 
jedenastu ministrów, jednego sekretarza stanu oraz jednego radnego. Rząd podejmuje 
ogólne decyzje polityczne, ważne decyzje administracyjno-personalne i decyzje dotyczące 
projektów ustaw. Władza ustawodawcza spoczywa w związkowym parlamencie 
(Landtag), który składa się ze 139 posłów (kadencja w latach 2006–2011), a jego 
przewodniczącym jest Peter Straub (CDU). 

Badenia-Wirtembergia jest podzielona na cztery powiaty administracyjne 
(Regierungsbezirke) – Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart i Tybingę. Ponadto istnieje 
12 regionów (Regionen) oraz ich organizacji związkowych (zazwyczaj Regionalverband), 
35 powiatów wiejskich (Landkreise), dziewięć okręgów miejskich (Stadtkreise) oraz 1101 
gmin. Wszystkie te okręgi są ze sobą połączone w różnoraki sposób (np. gminy są prawnie 
nadzorowane przez państwo federalne, a powiaty wiejskie mają wspólny zakres działań 
z gminami). Obszar Metropolitalny Rhein-Neckar jako jeden z 12 regionów, jest też jednym 
z obszarów, które w swych granicach zawierają tereny należące do różnych krajów 
związkowych. W tym przypadku jest to Badenia-Wirtembergia, Nadrenia-Palatynat oraz 
Hesja. 

Mapa 5: Podział administracyjny Badenii-Wirtembergii (powiaty) 

 
Źródło: Wikipedia 

1. Jura-Dunaj  
2. Biberach  
3. Bodensee  
4. Böblingen 
5. Bryzgowia 

Hochschwarzwald  
6. Calw  
7. Konstancja  
8. Emmendingen  
9. Enz  
10. Esslingen  
11. Freudenstadt  

12. Göppingen 
13. Heidenheim  
14. Heilbronn  
15. Hohenlohe  
16. Karlsruhe  
17. Lörrach  
18. Ludwigsburg  
19. Main-Tauber  
20. Powiat Neckar-Odenwald  
21. Powiat Ortenau  
22. Powiat Ostalb  
23. Rastatt  

24. Ravensburg 
25. Powiat Rems-Murr  
26. Reutlingen  
27. Powiat Rhein-Neckar  
28. Rottweil  
29. Schwäbisch Hall  
30. Powiat Schwarzwald-Baar 
31. Sigmaringen  
32. Tybinga  
33. Tuttlingen  
34. Waldshut  
35. Powiat Zollernalb  
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Gospodarka 

Badenia-Wirtembergia jest jednym z najlepiej prosperujących krajów związkowych 
w Niemczech. Z PKB na osobę wynoszącym 31 982 EUR w 2009 r. zajmuje trzecie 
miejsce wśród niemiejskich krajów związkowych. Pod względem stopy bezrobocia (5,1% 
w 2009 r.) Badenia-Wirtembergia wypada całkiem dobrze w porównaniu ze średnią krajową 
(8,2% w 2009 r.).  

Wiele dobrze znanych przedsiębiorstw ma swoje siedziby w tym kraju, np. Daimler AG, 
Porsche, Robert Bosch GmbH (przemysł samochodowy), Carl Zeiss AG (przemysł optyczny) 
oraz SAP AG (największe w Europie przedsiębiorstwo w branży oprogramowania 
komputerowego). Mimo to w gospodarce Badenii-Wirtembergii kluczową rolę 
odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Chociaż kraj ten jest ubogi w surowce naturalne (kiedyś wydobywano tu ołów, cynk, żelazo, 
srebro, miedź i sole) i w wielu rejonach nadal dominują obszary wiejskie, to poziom 
uprzemysłowienia jest bardzo wysoki. W 2003 r. w Badenii-Wirtembergii było 
zarejestrowanych prawie 8 800 przedsiębiorstw produkcyjnych zatrudniających powyżej 
20 pracowników i tylko 384 przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych przekraczającej 
500 osób. To ta druga kategoria przedsiębiorstw zapewnia pracę 43% osób z 1,2 mln 
pracowników zatrudnionych w przemyśle. Przedsiębiorstwa średniej wielkości, 
tzw. Mittelstand, to filar gospodarki Badenii-Wirtembergii. Rozwój średnich przedsiębiorstw 
oraz tradycja dywersyfikacji działalności zapewniają specjalizację w wielu sektorach. 

Badenia-Wirtembergia generuje jedną piątą przemysłowej wartości dodanej 
„starej” Republiki Federalnej. W 2003 r. obrót w produkcji przemysłowej przekroczył 
240 000 mln, z czego 43% stanowił eksport. Rozwój regionu zależy w pewnej mierze od 
zmian w gospodarce światowej, ale duża łatwość przystosowywania się regionalnej 
gospodarki okazała się pomocna w przetrwaniu kryzysów.  

Połowa osób zatrudnionych w sektorze produkcyjnym pracuje w przemyśle 
mechanicznym, inżynierii elektrycznej oraz w sektorze samochodowym. W tych 
gałęziach przemysłu działają największe przedsiębiorstwa. Znaczenie branży mechaniki 
precyzyjnej wykracza daleko poza granice regionu. Podobnie jest w przypadku przemysłu 
optycznego, zegarmistrzowskiego, produkcji zabawek, przemysłu metalurgicznego 
i elektronicznego. Przemysł włókienniczy, niegdyś dominujący w regionie, obecnie prawie 
już zanikł. 

Badania i rozwój są współfinansowane przez państwo i przemysł. W 2001 r. ponad jedna 
piąta z ok. 100 000 pracowników w sektorze badań i rozwoju w Niemczech mieszkała 
w Badenii-Wirtembergii, większość osób w rejonie Stuttgartu. 

W wyniku badania wśród 16 krajów związkowych przeprowadzonego w 2007 r. w ramach 
kampanii public relations „Inicjatywa dla nowej socjalnej gospodarki rynkowej” (Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft) z udziałem dziennika ekonomicznego Wirtschaftswoche 
przyznano Badenii-Wirtembergii nagrodę za „największe sukcesy i najbardziej intensywny 
rozwój w dziedzinie gospodarki”. 

W Badenii-Wirtembergii działa najwięcej instytucji naukowych w Niemczech (z wy-
łączeniem Berlina i Hamburga). Mieszczą się tu najstarsze, najbardziej znane i prestiżowe 
uniwersytety niemieckie, np. uniwersytety w Heidelbergu, Fryburgu i Tybindze. Cztery 
spośród dziewięciu niemieckich „uniwersytetów doskonałości” mają siedzibę 
w Badenii-Wirtembergii (w Heidelbergu, Fryburgu, Karlsruhe i Konstancji). 

Ponadto Badenia-Wirtembergia jest popularnym regionem turystycznym. Pod 
względem walorów krajobrazowych, różnorodności kulinarnej, bogactwa kulturowego oraz 
możliwości wypoczynku na świeżym powietrzu dorównuje jej tylko Bawaria. 
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2.2. Nadrenia-Palatynat 
 
Mapa 6 i 7: Mapy Nadrenii-Palatynatu   
 

 
Źródło: Wikipedia  Źródło: http://deutschland.karten21.com/rheinland-pfalz.html  

 

Powierzchnia Nadrenii-Palatynatu (Rheinland-Pfalz) wynosi 19 853 km2, zaś liczba 
mieszkańców ok. 4 mln osób. Kraj graniczy na północy z Nadrenią Północną-Westfalią, na 
południu z Krajem Saary i Francją, na wschodzie z Badenią-Wirtembergią i Hesją, a na 
zachodzie z Luksemburgiem i Belgią. Stolicą Nadrenii-Palatynatu jest Moguncja. 

Charakterystyczną cechu krajobrazu są, ciągnące się z północy na południe, niskie pasma 
gór – Eifel, Westerwald, Hunsrück i Taunus oraz Las Palatyński (Pfälzer Wald). Pod 
względem ukształtowania terenu przeważają tu tereny nizinne i wzgórza, np. Nizina 
Górnoreńska (Oberrheinische Tiefebene) czy Rheinhessische Hügelland, oraz niektóre 
z najbardziej znanych rzek niemieckich, zwłaszcza Ren, Mozela, Saara i Lahn. 

Inną cechą charakterystyczną terenu są znane w tym kraju związkowym winiarnie, które 
wraz z zamkami i słynnymi klifami Lorelei są jedną z głównych atrakcji turystycznych. 

 

Polityka i administracja 

Na scenie politycznej Nadrenii-Palatynatu aż do roku 1991 dominowała partia CDU (między 
innymi pod przewodnictwem byłego kanclerza Helmuta Kohla), kiedy rządy objęła partia 
SPD. Na czele rządu stoi obecnie premier Kurt Beck (SPD). Współtworzy on rząd kraju 
(Landesregierung) wraz z siedmioma ministrami oraz dwoma sekretarzami stanu. 

Parlament krajowy (Landtag) składa się obecnie z 101 posłów wybranych na kadencję 
2006-2011. Rolą parlamentu jest między innymi wybór premiera, zatwierdzenie rządu, 
przyjmowanie aktów ustawodawczych oraz podejmowanie decyzji budżetowych. Obecnym 
przewodniczącym parlamentu jest Joachim Mertes (SPD). 

Z administracyjnego punktu widzenia Nadrenia-Palatynat jest podzielona na 24 powiaty 
wiejskie, niegdyś tworzące trzy regiony administracyjne – Koblencję, Trewir 
i Rheinhessen-Pfalz. W 2000 r. zniesiono ten podział i utworzono trzy jednostki 
administracyjne (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, Struktur- und 
Genehmigungsdirektionen Nord i Süd), które posiadają tylko niektóre, a nie jak dawniej 
wszystkie, kompetencje w odniesieniu do całego kraju (lub jego części). 
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Mapa 8: Podział administracyjny Nadrenii-Palatynatu (powiaty) 

 
Źródło: Wikipedia 

1. Ahrweiler  
2. Altenkirchen  
3. Alzey-Wormacja  
4. Bad Dürkheim  
5. Bad Kreuznach  
6. Bernkastel-Wittlich  
7. Birkenfeld  
8. Bitburg-Prüm  

9. Cochem-Zell  
10. Vulkaneifel  
11. Powiat Donnersberg   
12. Germersheim  
13. Kaiserslautern  
14. Kusel  
15. Powiat Rhein-Pfalz  
16. Mainz-Bingen  

17. Mayen-Koblenz  
18. Neuwied  
19. Ren-Hunsrück  
20. Rhein-Lahn  
21. Südliche Weinstraße  
22. Südwestpfalz  
23. Trewir-Saarburg  
24. Powiat Westerwald  

 

Oprócz powiatów wiejskich istnieje jeszcze dwanaście okręgów miejskich, które na 
mapie oznaczone są literami: Frankenthal (F), Kaiserslautern (Ka), Koblencja (Ko), Landau 
(La), Ludwigshafen (Rheinpfalz-Kreis) (L), Moguncja (M), Neustadt (Weinstraße) (N), 
Pirmasens (P), Spires (S), Trewir (T), Worms(W), Zweibrücken (Z).  

 

Gospodarka 

Pod względem wskaźników gospodarczych Nadrenia-Palatynat ma raczej słabe wyniki 
w porównaniu z pozostałymi krajami związkowymi Niemiec (w zachodniej części Niemiec 
zajmuje ostatnie miejsce) z PKB na osobę w wysokości 25 511 EUR w 2009 r.; spadek 
PKB w tym samym roku wyniósł -5%. Stopa bezrobocia wyniosła w kwietniu 2010 r. 
6%, co pozwoliło krajowi zachować wynik poniżej średniej krajowej (ok. 8,1% 
w kwietniu 2010 r.). 

W 2008 r. udział poszczególnych branż gospodarki w krajowej wartości dodanej brutto 
wyglądał następująco: rolnictwo, przemysł leśny i rybołówstwo – 1,3%; produkcja 
przemysłowa – 28,5%; budownictwo – 4,5%; handel, turystyka i transport – 17,1%; 
finanse, wynajem i usługi biznesowe – 24,8%; usługi prywatne i publiczne – 23,8%.  

Do najważniejszych gałęzi przemysłu należą przemysł chemiczny (np. BASF 
w Ludwigshafen), przemysł farmaceutyczny (np. Boehringer Ingelheim), inżynieria 
mechaniczna i motoryzacyjna (np. zakład produkcyjny Daimler Truck w Wörth) i produkcja 
napojów (np. browar Bitburger i Königsbacher). W porównaniu ze średnią dla całego 
państwa sektor przemysłowy ma większy udział w krajowej wartości dodanej. Na przykład 
udział eksportu w przemyśle przetwórczym wyniósł w 2009 r. 48%, a więc więcej niż 
w skali całego kraju (ok. 44%). Duże uzależnienie od eksportu przyczyniło się także do 
większego wpływu ostatniego kryzysu finansowego na gospodarkę tego kraju związkowego. 
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Z drugiej jednak strony w porównaniu ze średnią krajową sektor usługowy w Nadrenii-
Palatynacie okazał się bardziej odporny na wpływy zewnętrzne, a jego wartość dodana 
spadła o 1%. W sektorze tym działa wiele małych przedsiębiorstw powiązanych z większymi 
firmami (np. firma ubezpieczeniowa Debeka). Jednym z ważnych elementów działalności 
gospodarczej jest handel surowcami naturalnymi, produktami rolnictwa i leśnictwa 
(np. drewno, kamienie) oraz wyrobami jubilerskimi.  

Rolnictwo w Nadrenii-Palatynacie to przede wszystkim produkcja wina (musującego). 
W istocie kraj ten można by określić mianem "winiarni Niemiec". Znajdują się tu 
najważniejsze obszary uprawy winorośli w państwie (Rheinhessen, Ahr, Mittelrhein, 
Mosel-Saar-Ruwer, Nahe i Pfalz). Riesling, Müller-Thurgau i Silvaner to niektóre odmiany 
winorośli uprawianych na mniej więcej 64 300 hektarach.  

Podstawą przemysłu leśnego są obszary niskim pasm górskich. Ponadto o różnorodności 
rolniczej kraju decydują łąki, zbiory zbóż, zwłaszcza pszenicy i jęczmienia, uprawy warzyw, 
i tytoniu, a także sady, których bogactwo daje Nadrenii-Palatynatowi trzecią pozycję 
w Niemczech pod względem produkcji owoców. Ogółem działalność rolnicza zajmuje 
ok. 37% powierzchni tego kraju związkowego. 

 

2.3. Obszar Metropolitalny Rhein-Neckar 
Kontekst: Regiony w niemieckiej polityce planowania przestrzennego  

W Niemczech podmioty na różnych szczeblach – rząd centralny, kraje związkowe, gminy – 
uczestniczą w planowaniu przestrzennym. Dotyczy to również regionów1, których 
działalność odnosi się do części kraju związkowego. Działalność w zakresie 
planowania regionalnego obejmuje przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji dla 
terytorium regionalnego (np. Regionalplan), udział w opracowywaniu odpowiednich 
dokumentów i inicjatyw na wyższych szczeblach (np. kraj związkowy) oraz inicjatyw 
mających na celu wspieranie i promowanie rozwoju obszaru (rozwój regionalny). 

W celu realizacji tych założeń niektóre kraje związkowe stworzyły spółki prawa 
publicznego (Körperschaften des öffentlichen Rechts). Inne zaś kraje podporządkowały 
takie podmioty administracji (np. krajowi związkowemu lub powiatom) lub też zastosowały 
oba rozwiązania. 

W przypadku Badenii-Wirtembergii od stycznia 1973 r. istnieje 12 tzw. „związków 
regionalnych” (Regionalverbände), które odpowiadają obecnym 12 regionom 
wspomnianym w punkcie 2.1. Związek regionalny Rhein-Neckar-Odenwald 
(Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald, niegdyś Regionalverband Unterer Neckar) 
stanowił do końca 2005 r. jeden ze związków regionalnych Badenii-Wirtembergii, 
a następnie został wcielony do obecnego Obszaru Metropolitalnego Rhein-Neckar (MRN). 

W Nadrenii-Palatynacie odpowiednikiem „związków regionalnych” są „stowarzyszenia 
planowania” (Planungsgemeinschaften). Kiedyś było pięć takich jednostek, a obecnie 
działają cztery. Podobnie jak związek regionalny Rhein-Neckar-Odenwald stowarzyszenie 
planowania Palatynat-Ren (Planungsgemeinschaft Rheinpfalz) zostało wcielone do MRN. 

Aby można było przyjrzeć się bliżej strukturze organizacyjnej takiego podmiotu 
regionalnego, poniżej omówiono działanie związku regionalnego w Badenii 
Wirtembergii. Zazwyczaj składa się on ze zgromadzenia decyzyjnego 
Verbandsversammlung), przewodniczącego (Verbandsvorsitzende) oraz dyrektora 
(Verbandsdirektor), który wspiera przewodniczącego w realizacji jego zadań 
(np. w reprezentowaniu związku regionalnego lub przygotowywaniu i wdrażaniu decyzji 
zgromadzenia). W realizacji codziennych zadań związku dyrektora wspiera struktura 
administracyjna (Geschäftsstelle des Verbands lub Verbandsverwaltung).  

 
                                                 
1  Należy pamiętać o tym, że właściwy termin odnoszący się do tych podmiotów zależy od kraju związkowego, 

o którym mowa. To samo odnosi się do dokumentacji z zakresu planowania (np. Regionalplan). 
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Historia i funkcjonowanie 

Obszar dzisiejszego Obszaru Metropolitalnego Rhein-Neckar może się pochwalić długą 
tradycją współpracy między różnymi krajami związkowymi. Po inicjatywach podjętych 
w latach pięćdziesiątych w 1969 r. zawarto pierwszą umowę związkową między Hesją, 
Badenią-Wirtembergią oraz Nadrenią-Palatynatem (Erster Staatsvertrag), która umożliwiła 
podjęcie spójnej współpracy i stworzenie „związku planowania przestrzennego 
Rhein-Neckar” (Raumordnungsverband Rhein-Neckar).  

W ten sposób powstały dwa nowe filary dzisiejszego obszaru metropolitalnego: w 1989 r. 
związek planowania przestrzennego Rhein-Neckar i przedstawiciele sektora gospodarczego 
stworzyli „stowarzyszenie Trójkąt Rhein-Neckar” (Rhein-Neckar-Dreieck e.V.), natomiast 
w roku 2003 powstała z udziałem BASF „Inicjatywa na rzecz przyszłości Trójkąta 
Rhein-Neckar” (Initiative Zukunft Rhein-Neckar-Dreieck).  

W roku 2005 region oficjalnie uzyskał status „europejskiego obszaru 
metropolitalnego”. W tym samym roku kolejna umowa związkowa pomiędzy trzema 
partnerami związkowymi umożliwiła wcielenie od roku 2006 trzech wspomnianych filarów 
oraz dwóch odnośnych organizacji regionalnych Badenii-Wirtembergii oraz 
Nadrenii-Palatynatu (patrz informacje powyżej) do struktur obecnego Obszaru 
Metropolitalnego Rhein-Neckar. 

 Związek regionalny Rhein-Neckar (Verband Region Rhein-Neckar) kieruje 
planowaniem przestrzennym, transgranicznym planowaniem regionalnym oraz 
rozwojem regionalnym. Szczególnie ważnym obszarem jego działalności jest 
opracowywanie planów regionalnych oraz koordynowanie różnych działań, 
np. w dziedzinie transportu, wsparcia gospodarczego, organizowania targów oraz 
wydarzeń kulturalnych i sportowych. Związek składa się ze zgromadzenia 
decyzyjnego (96 miejsc poselskich rozdzielonych pomiędzy przedstawicieli 
powiatów oraz gmin w regionie), przewodniczącego (Eva Lohse, burmistrz 
Ludwigshafen) oraz dyrektora, który stoi na czele administracji (ok. 30 osób) w 
Mannheim. 

 Stowarzyszenie na rzecz przyszłości Obszaru Metropolitalnego 
Rhein-Neckar (Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.) ma na celu 
promowanie rozwoju tożsamości regionu oraz skuteczne wykorzystanie jego 
potencjału. Stowarzyszenie sprzyja nawiązywaniu kontaktów oraz wspiera korzystne 
projekty w dziedzinie nauki, badań, edukacji, zdrowia, sztuki, kultury, sportu, 
tożsamości regionalnej, a także miejscowej historii i geografii oraz ułatwia dialog 
między podmiotami politycznymi, gospodarczymi i naukowymi regionu. 

 Izby przemysłowe i handlowe w Rhein-Neckar, Palatynacie oraz Darmstadt. 

 Spółka z ograniczą odpowiedzialnością Obszar Metropolitalny Rhein-Neckar 
(Metropolregion Rhein-Neckar GmbH) jest platformą działania pod 
przewodnictwem trzech wspomnianych wyżej podmiotów. Jej zadaniem jest między 
innymi wdrażanie projektów, koordynowanie i ostatnio wspieranie utworzonych sieci 
regionalnych oraz kierowanie marketingiem. 
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Wykres 1: Struktura organizacyjna Obszaru Metropolitalnego Rhein-Neckar 

 
 

 

Sytuacja terytorialna, społeczna i gospodarcza  

Łącząc trzy kraje związkowe – Badenię-Wirtembergię, Hesję oraz 
Nadrenię-Palatynat, Obszar Metropolitalny Rhein-Neckar obejmuje trzy miasta – 
Ludwigshafen, Mannheim oraz Heidelberg wraz z ich przyległymi obszarami. 

 

Mapa 9 i 10: Mapy Obszaru Metropolitalnego Rhein-Neckar 

 

Źródło: www.vrrn.de/fileadmin/Subportal-VRRN-Redaktion/images/Karten/Karte-Lage_in_D.gif 

 

Na obszarze metropolitalnym lub w jego okolicach znajdują się jedne z najważniejszych 
formacji naturalnych, np. Ren – jedna z najważniejszych dróg wodnych Europy, rzeka 
Neckar, niziny nadreńskie oraz dwa pasma niskich gór – Odenwald oraz Las Palatyński 
(Pfälzerwald), który jest największym w Niemczech ciągłym obszarem leśnym. 

Liczba mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Rhein-Neckar wynosi 2,4 mln, a jego 
powierzchnia to 5637 km2, co daje mu siódmą pozycję pod względem gęstości 
zaludnienia w Niemczech. Cechuje go policentryczna struktura zasiedlenia, która 
obejmuje trzy najgęściej zaludnione miasta (ponad 1 600 mieszkańcami na km2) oraz małe 

Źródło: www.m-r-n.com/1062.0.html  

Tłumaczenie wykres 1: 
 
Strategischer 
Dialog  

Dialog 
strategiczny 

Beschlüsse der 
Gesellschafter- 
versammlung 

Decyzje zebrań 
udziałowców 

Geschäftsstelle Biura lokalne 

Operative  
Regional- 
entwicklung 

Operacyjny 
rozwój 
regionalny 

Źródło: www.m-r-n.com/1061.0.html?&L=target%3D_top%29
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i średnie ośrodki miejskie, jak również obszary wiejskie o gęstości zaludnienia poniżej 
100 mieszkańców na km2 w niektórych częściach. 

 

Mapa 11: Liczba ludności w Obszarze Metropolitalnym Rhein-Neckar 

 
Źródło: www.vrrn.de/fileadmin/Subportal-VRRN-Redaktion/images/Karten/Bevoelkerung_2008.gif   

 

 

Rysunek 4: Struktura gospodarcza Obszaru Metropolitalnego Rhein-Neckar 
(2007 r.) 

 
Wartość 

dodana brutto 
(mln EUR) 

Rolnictwo  
(%) 

Przemysł  
(%) 

Usługi  
(%) 

Powiat Bergstraße 5 643 0,7 29,2 70,1 
Frankenthal 1 185 0,7 43,5 55,8 
Landau 1 368 0,9 17,6 81,6 
Ludwigshafen 8 885 0,2 67,7 32,1 
Neustadt a.d.W. 1 133 1,6 14,5 83,9 
Spira 1 570 0,2 28,7 71,1 
Wormacja 2 008 1,1 39,1 59,8 
Powiat Bad Dürkheim 2 108 3,6 23,9 72,5 
Powiat Germersheim 3 212 1,3 55,9 42,8 
Südliche Weinstraße 1 817 4,9 27,8 67,3 
Powiat Rhein-Pfalz 1 762 3,7 17,2 79,1 
Heidelberg 5 647 0,3 24,1 75,6 
Mannheim 13 854 0,1 39,1 60,8 
Powiat Neckar-Odenwald 3 657 1,3 41,3 57,4 
Powiat Rhein-Neckar 12 409 0,6 30,0 69,4 
     
Region Rhein-Neckar 66 259 0,8 37,6 61,6 
Niemcy 2 171 210 0,9 30,4 68,7 

Źródło: AK „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder” (data publikacji: lipiec 2009 r.), jak podano na 
stronie www.vrrn.de/1283.0.html 
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Bevölkerung Liczba ludności 
Bevölkerungs- 
dichte 

Gęstość 
zaludnienia 

Einwohner Mieszkańcy 
Gemeinden mit 
mehr als       
15 000 
Einwohnern 

Gminy o liczbie 
mieszkańców 
powyżej 15 000  

Grenzen Granice 
Kreisgrenzen Granice 

powiatów 
 



Departament tematyczny B: polityka strukturalna i polityka spójności 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 24 

W gospodarce obszaru aktywnie działają ponad 134 000 przedsiębiorstw, w tym także 
szereg znanych na całym świecie firm, np. BASF, SAP oraz Heidelberger 
Druckmaschinen. W roku 2007 wartość dodana brutto wyniosła 66,3 mld EUR, 
z czego największy udział miał sektor usługowy (61,6%); zaraz za nim uplasowały się 
sektor przemysłowy (37,6%) oraz sektor rolniczy (0,8%). W tym samym roku PKB na 
osobę wyniósł 31 278 EUR, a więc był o mniej więcej 2000 EUR wyższy od średniej 
krajowej. W roku 2008 wywieziono z kraju 56,8% towarów z produkcji przemysłowej. 
Stopa bezrobocia wyniosła ostatnio 6,2%, a więc o dwa punkty procentowe poniżej 
średniej krajowej (8,5%). 

Obszar może się pochwalić rozbudowaną siecią komunikacyjną, w której skład wchodzi 
wiele autostrad, druga co do wielkości w Niemczech stacja kolejowa dla pociągów 
długodystansowych (Mannheim) oraz jeden z największych w Europie portów śródlądowych 
(Mannheim/Ludwigshafen). Obszar dysponuje także solidną bazą naukowo-badawczą. 
Mieści się tu jeden z pierwszych uniwersytetów niemieckich (Heidelberg), a liczba 
rezydujących studentów to ok. 83 000 osób. Z tego regionu pochodzi także 15 laureatów 
Nagrody Nobla.  

Sektorami doskonałości na tym terenie są pod względem badań i rozwoju nauki 
przyrodnicze oraz biotechnologia. W dziedzinie nauk przyrodniczych obszar ten należy do 
czołówki niemieckich ośrodków, gdyż mieści w swych granicach instytuty badawcze 
(np. Niemieckie Centrum Badań nad Chorobami Nowotworowymi, Europejskie Laboratorium 
Biologii Molekularnej, Centrum Biologii Molekularnej), uniwersytety, podmioty zajmujące się 
realizacją innowacyjnych inicjatyw oraz rynkowych liderów w odnośnych sektorach 
(np. BASF, Roche Diagnostics). Ponadto struktury takie jak InnovationLab GmbH (iL), 
regionalna platforma badań i wymiany skupiająca jednostki naukowe i gospodarcze, oraz 
szereg klastrów (np. BioRN, zgrupowanie podmiotów zajmujących się medycyną 
komórkowej i molekularną, „Energia i środowisko” – podmiot promujący efektywność 
energetyczną, wspierany przez EFRR) sprzyjają konkurencyjności obszaru. 

 

Perspektywy i przyszłość 

W przypadku MRN związek regionalny Rhein-Neckar (Verband Region Rhein-Neckar) 
jest odpowiedzialny za: 

 Planowanie regionalne: Obecnie przygotowywany jest Plan regionalny 
Rhein-Neckar 2020, który ma pełnić rolę generalnego planu rozwoju 
przestrzennego do roku 2020. Zastąpi on także szereg wciąż obowiązujących 
dokumentów planowania indywidualnego. Sfinalizowanie prac nad projektem jest 
przewidywane na koniec roku 2010 lub początek 2011. 

 Rozwój regionalny: Związek realizuje kilka inicjatyw leżących w jego kompetencji 
(np. koordynacja działań związanych z zarządzaniem i planowaniem zintegrowanego 
transportu oraz marketing w zakresie turystyki regionalnej). Jeśli chodzi o projekty 
planowane na przyszłość, Związek, we współpracy z innymi zainteresowanymi 
stronami, zainicjował między innymi regionalną strategię na rzecz zmian 
demograficznych (Regionalstrategie Demografischer Wandel). Celem jest szerzenie 
informacji z zakresu demografii oraz wdrożenie szeregu projektów, które mają 
umożliwić skuteczne poradzenie sobie z wyzwaniami demograficznymi. Wśród 
środków przedsięwziętych w 2009 r. było stworzenie grupy roboczej na rzecz 
demografii składającej się z upoważnionych przez gminy przedstawicieli, 
opracowanie ogólnej koncepcji (Leitbild) oraz stworzenie odpowiedniej platformy 
internetowej. 

Oprócz władz także inne podmioty działające w MRN (patrz struktura organizacyjna) są 
zaangażowane w różne inicjatywy, których wspólnym celem jest uczynienie z MRN do 
roku 2025 jednego z najatrakcyjniejszych i najbardziej konkurencyjnych 
regionów Europy. 
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2.4. Mannheim, Heidelberg i Ludwigshafen 
Mannheim 

Miasto Mannheim jest położone w miejscu połączenia dwóch rzek (Ren i Neckar) ok. 70 km 
na południe od Frankfurtu i 140 km na północny zachód od Stuttgartu. Liczba mieszkańców 
wynosi 322 878, a powierzchnia ok. 145 km2. Jest to zatem drugie co do wielkości, po 
Stuttgarcie, miasto w Badenii-Wirtembergii.  

Pierwsze prawa miejskie nadano Mannheim na początku XVII wieku. Niedawno obchodzono 
czterechsetną rocznicę istnienia miasta. Mannheim jest nazywane „kwadratowym 
miastem” (Quadratstadt), ponieważ jego centrum zbudowano na planie kwadratu 
(podobnie jak w przypadku wielu miast północnoamerykańskich). Z Mannheim pochodzi 
wielu słynnych wynalazców, np. Carl Benz, wynalazca nowoczesnego samochodu, oraz 
Werner von Siemens, który w 1880 r. stworzył pierwszą windę elektryczną w mieście. 

Obecnie w mieście działa wiele ważnych firm, w tym Daimler, ABB, Roche i Unilever. Do 
najważniejszych sektorów przemysłu należą przemysł metalowy, chemiczny, mechaniczny 
oraz inżynieria elektryczna, przemysł spożywczy, medialny i branża wydawnicza 
(np. Brockhaus). W mieście prężnie działa także sektor usługowy, w tym kilka firm 
ubezpieczeniowych. 

W 2007 r. miasto wygenerowało wartość dodaną brutto w wysokości 13 854 mln 
EUR, z czego udział rolnictwa, przemysłu leśnego oraz rybołówstwa wyniósł 0,1%, 
przemysłu – 39%, a usług – 61%. W kwietniu 2010 r. stopa bezrobocia wyniosła 7,9%.  

Rada miejska, wybrana na okres pięciu lat w czerwcu 2009 r., podejmuje decyzje 
w różnorodnych obszarach, np. gospodarowaniu przestrzennym oraz kwestiach 
podatkowych. Rada składa się z 48 honorowych radnych oraz burmistrza, Petera Kurza 
(SPD), który stoi na czele administracji. Obecnie SPD ma w Radzie o jedno miejsce więcej 
niż CDU, na trzecim miejscu plasują się Zieloni, następnie FDP, „lista mieszkańców 
Mannheim” oraz partia lewicowa „DIE LINKE” (lewica). 

Miasto jest podzielone na 17 dzielnic (Stadtbezirke) zarządzanych przez rady w których 
zasiada 12 członków (Bezirkbeirat). Rada dzielnicowa doradza radzie miasta i administracji.  
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Mapa 12: Dzielnice miasta Mannheim 

 
Źródło: www.morgenweb.de/region/mannheim/stadtteile/index.html  

 

Heidelberg 

Miasto Heidelberg jest położone w Badenii-Wirtembergii na południowy wschód od 
Mannheim i zajmuje powierzchnię ok. 109 km2. Liczba mieszkańców wynosi 145 636. 
Historia miasta liczy ponad 800 lat.  

W roku 2007 miasto wygenerowało wartość dodaną brutto w wysokości 5 647 mln 
EUR, z czego udział rolnictwa, przemysłu leśnego oraz rybołówstwa wyniósł 0,28%, 
przemysłu – 24%, a usług - 76%. W tym samym roku wskaźnik PKB na osobę 
zatrudnioną2 wyniósł 58 371 EUR. W kwietniu 2010 r. stopa bezrobocia wyniosła 
6,4%. 

Heidelberg jest siedzibą najstarszego, a zarazem „elitarnego”, uniwersytetu 
w Niemczech. Mieści się tu także Akademia Nauk(Akademie der Wissenschaften). Wśród 
różnych instytucji badawczych znajdują się Niemieckie Centrum Badań nad Chorobami 
Nowotworowymi (DKFZ), Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) oraz kilka 
instytutów Maxa Plancka. 

W Heidelbergu mieści się także wiele znanych firm międzynarodowych, w tym ABB, 
Heidelberger Druckmaschinen, HeidelbergerCement, Henkel, Lamy, SAP i SAS oraz park 
technologiczny będący jednym z trzech najważniejszych centrów biotechnologicznych 
w Niemczech. 

Rada miejska, wybrana na okres pięciu lat w czerwcu 2009 r., składa się z 40 honorowych 
radnych miejskich oraz burmistrza, Eckarta Würznera (członka bezpartyjnego). Obecnie 
CDU ma o dwa miejsca więcej niż SPD, na trzecim miejscu znajdują się Zieloni, następnie 
FDP i inne formacje polityczne. 

 

                                                 
2  Wskaźnik odnosi się do osób pracujących, ale nie jest ograniczony jedynie do osób zatrudnionych. 
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Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, w 1997 r. opublikowano „Plan rozwoju miasta 
Heidelberg 2010”, którego założeniem było zabezpieczenie wyjątkowego charakteru 
historycznego miasta i jednoczesne zapewnienie „rozwoju społecznie odpowiedzialnego, 
przyjaznego środowisku naturalnemu i pełnego sukcesów gospodarczych”3. W roku 2006 
dokonano częściowej aktualizacji planu, tak aby uwzględniał on zmiany demograficzne. 
W rezultacie powstał „Plan rozwoju miasta Heidelberg 2015”. Różne raporty 
(wdrożeniowe) są źródłem informacji na temat stopnia realizacji celów przedstawionych w 
tym dokumencie. 

Heidelberg aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Miasto należy do 
porozumienia burmistrzów, paktu pomiędzy miastami-sygnatariuszami dążącymi do 
zredukowania emisji CO2 o przynajmniej 20% do roku 2020 poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W październiku 
2009 r. Heidelberg oraz związek regionalny Rhein-Neckar rozpoczęły działania służące 
informowaniu i angażowaniu większej liczby miast na rzecz projektu porozumienia 
burmistrzów. Wśród miast, które wyraziły zainteresowanie współpracą, są Mannheim 
i Ludwigshafen. Miastu Heidelberg udało się także skutecznie obniżyć emisję CO2 
w budynkach publicznych o ok. 40%. 

 
Mapa 13: Dzielnice miasta Heidelberg 

 
Źródło: www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1157970_l2/index.html  

 

Ludwigshafen 

Ludwigshafen, położone nad Renem, naprzeciwko Mannheim, jest drugim co do wielkości 
miastem w MRN i stanowi część kraju związkowego Nadrenia-Palatynat. Liczba 
mieszkańców sięga 167 510 osób (w roku 2009, z czego 19,4% to obcokrajowcy). 
Powierzchnia miasta wynosi 77,68 km2. Ludwighafen to młode miasto, które w 2003 r. 
obchodziło 150 rocznicę powstania. 

Ważną rolę w gospodarce odgrywa przemysł chemiczny (np. BASF), który zatrudnia 
ok. 40 000 osób. Inne ważne sektory gospodarki to sektor farmaceutyczny i medyczny, 
a także logistyka.  

W roku 2007 miasto wygenerowało wartość dodaną brutto w wysokości 8 885 mln 
EUR, z czego udział rolnictwa, przemysłu leśnego oraz rybołówstwa wyniósł 0,2%, 
przemysłu – 68%, a usług – 32%. Wartość dodana brutto na mieszkańca waha się 
w granicach 51 185 EUR na rok. W grudniu 2008 r. stopa bezrobocia w mieście 
wyniosła 9% (w porównaniu z 7,6% w Mannheim oraz 5,9% w Heidelbergu), a stopa 

                                                 
3  Miasto Heidelberg (2006), Plan rozwoju miasta Heidelberg 2015, Wytyczne i Cele, s. 11. 
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bezrobocia wśród osób młodych osiągnęła poziom 10,3% (w porównaniu z 3,8% 
w Mannheim oraz 3,6% w Heidelbergu).  

Rada miejska Ludwigshafen, wybrana na lata 2009–2014, składa się z 60 członków. 
Obecnie SPD ma przewagę jednego mandatu nad CDU; trzecią pozycję zajmują Zieloni, 
następnie FDP oraz inne formacje polityczne. Od 2002 r. Eva Lohse (CDU) pełni funkcję 
burmistrza.  

Od roku 1997 miasto jest aktywnie zaangażowane w debatę na temat swojej 
przyszłości. Opracowano „Koncepcję rozwoju miasta 2010” (Stadtentwicklungskonzept 
2010), która miała wpływ na sformułowanie planu wykorzystania powierzchni 
(Flächennutzungsplan). Plan nie został jednak przyjęty na stałe. Miasto nieustannie 
podejmuje różne inicjatywy. W 2004 r. zorganizowało konferencję „Forum przyszłości 
Ludwidgshafen 2020”, a 2006 r. opracowało dostosowaną koncepcję rozwoju śródmieścia 
(Entwicklungskonzept Innenstadt). 
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3.  POLITYKA SPÓJNOŚCI W NIEMCZECH 

3.1.  Podział kompetencji i odpowiedzialności w zakresie wdrażania 
polityki spójności 

Podobnie jak w innych państwach członkowskich UE projekty EFRR są wdrażane na 
podstawie narodowych strategicznych ram odniesienia (NSRO), będących punktem 
odniesienia dla wielu PO. Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) czuwa nad ogólną koordynacją działań 
w ramach EFRR oraz współpracy między EFRR i EFS. Ministerstwo zajmuje się negocjacjami 
oraz wyjaśnianiem spraw na szczeblu UE.  

Jednakże w zakresie kompetencji zazwyczaj to kraje związkowe są odpowiedzialne za 
swoje RPO (zarówno w ramach EFRR, jak i EFS). Wyjątek stanowią tu dwa 
krajowe PO (PO w ramach EFRR dotyczący transportu i krajowy PO w ramach EFS). 
Ponadto w odniesieniu do europejskiej współpracy terytorialnej (EWT) odpowiedzialność 
w zakresie zarządzania i wdrażania zależy od określonego PO. 

Ogólnie rzecz biorąc, podział kompetencji wygląda następująco: 

 

Tabela 1: Organy zarządzające funduszami strukturalnymi w Niemczech 

PO Organ zarządzający 

EFRR RPO Odpowiednie organy w krajach związkowych (patrz tabela 2) 

PO w ramach EFRR 
dotyczący transportu 

Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju 
Obszarów Miejskich (Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung) 

EFS RPO 

Odpowiednie organy w krajach związkowych, np.:  
 Badenia-Wirtembergia: Ministerstwo Pracy, Ładu 

Społecznego, Rodziny i Osób Starszych (Ministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren);  

 Nadrenia-Palatynat: Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych, 
Zdrowia, Rodziny i Praw Kobiet (Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen). 

Krajowy PO w 
ramach EFS 

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales) 

Źródło: www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/nationaler-strategischer-rahmenplan-
broschuere,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf (tekst dostosowany) 
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W krajach związkowych, opisanych w niniejszej notatce, realizacja zadań wdrożeniowych 
jest podzielona w następujący sposób: 
 

Tabela 2: Organy EFRR RPO: Badenia-Wirtembergia i Nadrenia-Palatynat 

Organ Badenia-
Wirtembergia Nadrenia-Palatynat Obowiązki 

Organy 
zarządzające 

(OZ) 

Ministerstwo Rolnictwa, 
Żywności i Ochrony 
Konsumentów 
(Ministerium für 
Ländlichen Raum, 
Ernährung und 
Verbraucherschutz) 

Ministerstwo 
Gospodarki, Transportu, 
Rolnictwa i Uprawy 
Winorośli (Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und 
Weinbau) 

Ogólne zarządzanie, 
nadzór i wdrażanie 
zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania 
finansami 

Organy 
certyfikujące 

Ministerstwo Rolnictwa, 
Żywności i Ochrony 
Konsumentów  

Ministerstwo 
Gospodarki, Transportu, 
Rolnictwa i Uprawy 
Winorośli 

Certyfikacja deklaracji 
wydatków i wniosków o 
finansowanie 

Audyt Ministerstwo finansów 
(Finanzministerium) 

Ministerstwo 
Gospodarki, Transportu, 
Rolnictwa i Uprawy 
Winorośli (niezależny 
organ kontrolujący – 
unabhängige Prüfstelle) 

Audyt systemów 
zarządzania i kontroli 

Organy 
pośrednie 

Między innymi trzej 
ministrowie krajowi  

Różni ministrowie 
krajowi oraz Bank 
Inwestycyjny i 
Strukturalny Nadrenii-
Palatynatu 
(Investitions- und 
Strukturbank 
Rheinland-Pfalz) 

Wspieranie organu 
zarządzającego we 
wdrażaniu RPO 

Źródło: EFRR RPO Badenia-Wirtembergia i EFRR RPO Nadrenia-Palatynat (streszczenie) (tekst dostosowany) 
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3.2.  Przegląd: Fundusze strukturalne w Niemczech w latach 
2007-2013 

 

Mapa 14: Niemieckie regiony według klasyfikacji NUTS – poziom 2 

 

Źródło: Komisja Europejska 
 

W latach 2007–2013 Niemcom przydzielono łącznie 26,4 mld EUR: 

 16,1 mld EUR w ramach celu „konwergencja” (EFRR i EFS);  

 9,4 mld EUR w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” 
(EFRR i EFS);  

 850 mln EUR w ramach celu „europejska współpraca terytorialna” 
(23 programy EWT; tylko EFRR). 

Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia oraz 
Lüneburg podlegają celowi „konwergencja”. 15,26 mln mieszkańców mieszka w Niemczech 
w „regionach konwergencji”. Wszystkie pozostałe regiony podlegają celowi 
„konkurencyjność i zatrudnienie”. 

Niemcy sformułowały swoje strategiczne priorytety w postaci 34 RPO (dwa RPO na 
Bundesland i Lüneburg odpowiednio w ramach EFRR i EFS). Ponadto są jeszcze dwa 
programy na szczeblu federalnym (na rzecz transportu oraz kształcenia i szkolenia). 

Niemcy zobowiązały się do stanowczego kierowania inwestycji w ramach funduszy 
strukturalnych na działania związane z realizacją celów lizbońskich – promowanie wzrostu 
i tworzenie nowych miejsc pracy – zwłaszcza na wspieranie innowacyjności, rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy oraz zrównoważonego transportu publicznego. Stosunkowo 
wysokie kwoty są przewidziane na wsparcie ponad 127 000 MŚP (do ok. 3,7 mld EUR). 
Koleiny miliard EUR funduszy na szczeblu federalnym i krajowym jest przeznaczony dla 
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przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym na programy 
szkoleniowe i kursy. Specjalnie dla MŚP udostępniono kilka nowych instrumentów 
finansowych oraz planów kredytowych, których łączna wartość wynosi 1,3 mld EUR. 
W badania i rozwój oraz innowacje zainwestowane zostanie ok. 8 mld EUR. Szczególny 
nacisk zostanie położony na wspieranie badań i sieci przedsiębiorstw w rozwoju 
intensywnych badań nad produktami i usługami. Wsparcie otrzyma ponad pięć tysięcy 
projektów w dziedzinie badań i rozwoju. W okresie 2007–2013 2,9 mld EUR z funduszy UE 
zostanie przeznaczonych na wsparcie kształcenia i szkoleń.  

 

Tabela 3: Przyznawanie funduszy strukturalnych UE w Niemczech 

Program operacyjny Fundusz Ogółem 

Cel „konwergencja” 

Brandenburgia EFS 620 249 615 

Meklemburgia-Pomorze Przednie EFS 417 473 463 

Dolna Saksonia – region Lüneburg EFS 210 010 942 

Saksonia EFS 871 859 914 

Saksonia-Anhalt EFS 643 930 752 

Turyngia  EFS 629 009 103 

Szczebel federalny EFS 1 325 569 051 

Brandenburgia EFRR  1 498 732 588 

Dolna Saksonia – region Lüneburg EFRR  589 000 000 

Meklemburgia-Pomorze Przednie EFRR  1 252 420 390 

Saksonia EFRR  3 091 139 706 

Saksonia-Anhalt EFRR  1 931 792 253 

Turyngia EFRR  1 477 687 909 

Transport EFRR – szczebel federalny EFRR  1 520 319 639 

Ogółem EFS  4 718 102 840 

Ogółem EFRR  11 361 092 485 

Ogółem konwergencja  16 079 195 325 
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Cel „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” 

Badenia-Wirtembergia EFS 265 998 586 

Bawaria EFS 310 059 703 

Berlin EFS 335 976 031 

Brema EFS 89 054 742 

Hamburg EFS 91 152 890 

Hesja EFS 186 735 204 

Dolna Saksonia (oprócz Lüneburga) EFS 237 090 765 

Nadrenia Północna-Westfalia EFS 683 996 369 

Nadrenia-Palatynat EFS 113 766 267 

Saara EFS 86 490 338 

Szlezwik-Holsztyn EFS 100 011 739 

Szczebel federalny EFS 2 162 219 289 

Badenia-Wirtembergia EFRR  143 400 068 

Bawaria EFRR  575 934 188 

Berlin EFRR  875 589 810 

Brema EFRR  142 006 631 

Hamburg EFRR  35 268 791 

Hesja EFRR  263 454 159 

Dolna Saksonia (oprócz Lüneburga) EFRR  638 769 613 

Nadrenia Północna-Westfalia EFRR  1 283 430 816 

Nadrenia-Palatynat EFRR  217 613 760 

Saara EFRR 197 512 437 

Szlezwik-Holsztyn EFRR  373 888 769 

Ogółem EFS  4 662 551 923 

Ogółem EFRR  4 746 869 042 

Ogółem KRiZ  9 409 420 965 

Źródło: Komisja Europejska 
 

Po uwzględnieniu struktury federalnej Niemiec okazuje się, że ok. 80% z tych funduszy 
będzie zarządzanych w ramach programów regionalnych krajów związkowych 
(patrz punkt 3.1). 4,3 mld EUR z funduszy UE zostanie przeznaczonych na działania mające 
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na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Na środki mające na celu przeciwdziałanie 
zmianie klimatu przypadnie z tych funduszy ok. 2 mld EUR. 480 mln EUR przeznaczono na 
inwestycje w środki służące efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii. 
Inwestycja w przyjazną środowisku naturalnemu infrastrukturę transportową obejmie 3 mld 
EUR, a w jej ramach uzupełnione zostaną brakujące połączenia, zwiększy się również 
dostęp do głównych sieci transportowych. 

 

3.3.  EFRR w Badenii-Wirtembergii 
Ponieważ w Niemczech tylko wschodnie kraje związkowe (z wyjątkiem regionu Lüneburg) 
kwalifikują się do objęcia celem „konwergencja”, w RPO Badenii-Wirtembergii położono 
nacisk na działania w dziedzinie konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia (KRiZ). 
W ramach RPO zatwierdzonego przez Komisję Europejską w listopadzie 2007 r. przyznano 
ok. 287 mln EUR, w tym ok. 143 mln EUR z EFRR, na cztery kluczowe priorytety:  

 Priorytet 1: Innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy i klastry 
(ok. 45,6% wszystkich kwot z EFRR), w tym dalszy rozwój klastrów i sieci; 

 Priorytet 2: Zrównoważony rozwój obszarów miejskich i gminnych 
(ok. 27,4% wszystkich kwot z EFRR), w tym środki na infrastrukturę gospodarczą 
i projekty miejskie w Mannheim, Pforzheim, Heilbronn und Villingen-Schwenningen 
(patrz opis poniżej); 

 Priorytet 3: Ochrona surowców i zapobieganie ryzyku (ok. 23,5% wszystkich 
kwot z EFRR), w tym promocja odnawialnych źródeł energii oraz technologii 
energooszczędnych; 

 Priorytet 4: Wsparcie techniczne (ok. 3,5% wszystkich kwot z EFRR). 

Celem RPO jest między innymi udzielanie bezpośredniej pomocy inwestycyjnej mniej więcej 
385 MŚP, wspieranie ok. 120 projektów badawczo-technologicznych oraz ok. 845 projektów 
związanych z produktami i procesami produkcyjnymi przyjaznymi środowisku naturalnemu, 
jak również zapewnienie możliwości przetestowania nowych eksperymentalnych metod 
i praktyk wspierania.  

Oś priorytetowa Finansowanie UE 
Finansowanie z 

krajowych środków 
publicznych 

Całość finansowania 
z krajowych 
środków 

publicznych  

Innowacyjność, 
gospodarka oparta na 
wiedzy i klastry 

65 385 068 56 135 068 121 520 136 

Zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich i 
gminnych 

39 289 000 39 289 000 78 578 000 

Ochrona surowców i 
zapobieganie ryzyku 33 690 000 33 690 000 67 380 000 

Pomoc techniczna 5 036 000 5 036 000 10 072 000 

Ogółem  143 400 068 134 150 068 277 550 136 

Źródło: Komisja Europejska 

Oprócz swojego RPO KRiZ, Badenia-Wirtembergia wdraża także RPO EFS i uczestniczy 
w następujących PO EWT: Górny Ren, Alpenrhein-Jezioro Bodeńskie-Hochrhein, 
Przestrzeń Alpejska, Europa Środkowa i Europa Północno-Zachodnia .  
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Wymiar miejski EFRR RPO Badenia-Wirtembergia 

Priorytet 2 „zrównoważony rozwój obszarów miejskich i gminnych” otrzymał 
finansowanie ze środków publicznych w wysokości ok. 78,6 mln EUR, z czego finansowanie 
z EFRR wyniosło 39,3 mln EUR na projekty w: 

 czterech miastach – Mannheim, Heilbronn, Pforzheim 
i Villigen-Schwenningen (ok. 26,9 mln EUR z EFRR); 

 niektórych gminach i związkach gmin na obszarach wiejskich. 

W analizie SWOT oraz analizie społeczno-gospodarczej zawartych w RPO z 2007 r. 
wskazano na kilka wyzwań stojących przed tymi czterema miastami. Są wśród nich wysokie 
bezrobocie, negatywna dynamika zatrudnienia oraz niedobór wysoko wykwalifikowanych 
i konkurencyjnych miejsc pracy. Cechą charakterystyczną tych miast jest w pewnym 
stopniu infrastruktura, która nie zaspokaja lokalnych potrzeb (np. nieużywana 
infrastruktura handlowa i usługowa, leżące odłogiem ziemie), narażenie na hałas lub 
zanieczyszczenie lub nieatrakcyjne okolice mieszkaniowe. Są to wyraźne przyczyny szybko 
pogarszającej się sytuacji na tych terenach, na których coraz rzadziej się inwestuje.  

W tym kontekście celem priorytetu 2 RPO jest wykorzystanie lokalnych zalet w celu 
skutecznego wykorzystania lokalnego potencjału i zwiększenia konkurencyjności, a także 
zapewnienia nowych miejsc pracy. Dlatego też punktem ciężkości tego priorytetu są: 

 infrastruktura bliska gospodarce, np. ośrodki technologiczne, kompetencyjne 
i ośrodki przedsiębiorczości, parki naukowe i technologiczne promujące 
innowacyjność i przepływ wiedzy; 

 środki związane ze zrównoważonym rozwojem miejskim, w tym z rewitalizacją 
i rozwojem nieużytków wiejskich i niewykorzystanych części miasta 
(dzielnic lub wydzielonych obszarów); 

 środki mające na celu ułatwianie zakładania, przejmowania i konsolidacji 
MŚP. 

Na miasta nałożono wymóg stworzenia zintegrowanej i zrównoważonej koncepcji 
rozwoju obszarów miejskich oraz zaangażowania lokalnych podmiotów w opracowanie 
i wdrożenie koncepcji. Ponadto w procesie musiało uczestniczyć Ministerstwo Gospodarki 
Badenii-Wirtembergii. Rolą Ministerstwa ma być wybór projektów, które będą finansowane. 

W okresie 2007–2013 Mannheim korzysta z 12,4 mln EUR z funduszy EU 
przeznaczonych na projekty infrastrukturalne oraz z 1,5 mln EUR na wsparcie 
niezależnych przedsięwzięć (ta ostatnia kwota ma być podzielona między cztery miasta). 
Lokalnym podmiotem administracyjnym koordynującym finansowanie dla miasta Mannheim 
jest Sekcja wsparcia gospodarczo-strukturalnego(Fachbereich für Wirtschafts- und 
Strukturförderung). W celu wygenerowania dodatkowych korzyści z poprzedniego wsparcia 
w ramach celu 2 szczególny nacisk w finansowaniu w Mannheim położono na 
projekty infrastrukturalne w wybranych rejonach miasta. 

W marcu 2008 r. rada miejska zezwoliła na wdrożenie następujących bloków 
projektów, współfinansowanych przez EFRR, których łączna wartość wynosi 
ok. 36 mln EUR: 

 Blok projektów 1: Miejski projekt budowlany „Mannheim 21” – celem jest 
przekształcenie obszaru o powierzchni ok. 25 hektarów położonego na południe od 
centralnej stacji kolejowej miasta. Obszar ten nabyto w ramach współfinansowania 
celu 2. Środki przedsięwzięte w obecnym okresie programowania obejmują 
wyburzenie budynków, demontaż instalacji kolejowych i starych dróg lub usunięcie 
odpadów i zanieczyszczeń. Niektóre z projektów już zostały zrealizowane 
(np. budynki firmy z branży inżynierii rolniczej, John Deere). W przyszłości obszar 
ten ma być domem dla 1100 ludzi (od roku 2020). Powstaną tu również nowe 
miejsca pracy (3400). 
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 Blok projektów 2: Na obszarze miejskim Jungbusch, który był poprzednio objęty 
zarówno celem 2, jak i programem Urban II, mieści się obecnie Park Muzyki 
w Mannheim oraz Akademia Popu Badenii-Wirtembergii, które stanowią atrakcję dla 
firm prywatnych i studentów i zwiększają rolę miasta ośrodka muzyki i mediów. 
Planowana jest też między innymi budowa centrum gospodarki kreatywnej, dla 
którego znaleziono i zabezpieczono ostatnio odpowiednie miejsce budowy. 

 Blok projektów 3: Na obszarze projektu Mannheim 21 miało powstać centrum 
technologiczne Mafinex w celu wspierania nowych firm ukierunkowanych na 
rozwój technologii. Projekt ten był objęty finansowaniem w ramach celu 2. Od 
października 2008 r. otwarta jest pierwsza część budynku. Obecnie przygotowywany 
jest wniosek o finansowanie z EFRR na budowę drugiej części.  

 
Mapa 15: Teren projektu „Mannheim 21”, współfinansowanego przez EFRR 

 
Źródło: www.mannheim21.com/assets/downloads/staedtebau/091029_Download_Expo.pdf  

 

 

 



Sytuacja gospodarcza, społeczna i terytorialna Niemiec (Obszar Metropolitalny Rhein-Neckar) 
___________________________________________________________________________________________  
 

 37 

3.4.  EFRR w Nadrenii-Palatynacie 
Nadrenia-Palatynat, podobnie jak Badenia-Wirtembergia, także korzysta z funduszy EFRR 
w ramach celu KRiZ. W ramach RPO zatwierdzonego przez Komisję Europejską w sierpniu 
2007 r. przyznano ok. 545 mln EUR, z czego kwoty z EFRR wynoszą ok. 217 mln EUR, na 
cztery kluczowe priorytety: 

 Priorytet 1: Wspieranie firm w tworzeniu nowych i lepszych miejsc pracy 
(ok. 37% wszystkich funduszy), w tym wspieranie w rozpoczynaniu działalności 
gospodarczej; 

 Priorytet 2: Promocja wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu (ok. 40,9% 
wszystkich funduszy), w tym także wsparcie dla sieci i klastrów oraz ośrodków 
badawczych i kompetencyjnych oraz usługi dla MŚP;  

 Priorytet 3: Promocja rozwoju lokalnego i regionalnego w celu zwiększenia 
atrakcyjności regionalnych inwestycji oraz zwiększenia liczby miejsc pracy 
(ok. 21,1% wszystkich funduszy), w tym także wsparcie na rzecz rewitalizacji 
i ponownej wyceny procesu przekształcania i nieużytków; 

 Priorytet 4: Pomoc techniczna (ok. 1% wszystkich funduszy). 

 

Oś priorytetowa  Finansowanie UE 

Finansowanie z 
krajowych 
środków 

publicznych  

Całość 
finansowania z 

krajowych 
środków 

publicznych 

Wspieranie firm w tworzeniu 
nowych i lepszych miejsc pracy 80 600 000 16 000 000 96 600 000 

Promocja wiedzy i 
innowacyjności na rzecz 
wzrostu 

88 900 000 60 875 000 149 775 000 

Promocja rozwoju lokalnego i 
regionalnego w celu 
zwiększenia atrakcyjności 
regionu dla potencjalnych 
inwestorów i siły roboczej 

46 000 000 46 000 000 92 000 000 

Pomoc techniczna 2 113 760 2 113 760 4 227 520 

Ogółem  217 613 760 124 988 760 342 602 520 

Źródło: Komisja Europejska 

 

Oprócz RPO KRiZ Nadrenia-Palatynat obecnie wdraża także RPO EFS oraz uczestniczy 
w następujących PO EWT: Euregio Maas-Rhein, Großregion, Górny Ren i Europa 
Północno-Zachodnia.  
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DANE ŹRÓDŁOWE 

 All Biz Info www.de.all-biz.info  

 Baden-Württemberg Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und 
Verbraucherschutz www.mlr.baden-wuerttemberg.de  

 Baden-Württemberg Landesregierung  www.baden-wuerttemberg.de  

 Baden-Württemberg Landtag www.landtag-bw.de  

 EU at a glance 
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_en.htm  

 European Commission http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm  

 Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu    

 Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar www.rhein-neckar.ihk24.de  

 Interreg www.interreg.de  

 Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz www.isb.rlp.de  

 Mannheim 21 www.mannheim21.com  

 Metropolregion Rhein-Neckar www.m-r-n.com  

 Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz www.lvu.de  

 Portrait of the Regions 
http://circa.europa.eu/irc/dsis/regportraits/info/data/en/index.htm  

 Rheinland-Pfalz Landesregierung www.rlp.de  

 Rheinland-Pfalz Landtag www.landtag.rlp.de  

 Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
www.mwvlw.rlp.de  

 Stadt Heidelberg www.heidelberg.de  

 Stadt Ludwigshafen www.ludwigshafen.de  

 Stadt Mannheim www.mannheim.de  

 Statistisches Bundesamt Deutschland www.destatis.de  

 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg  
www.statistik.baden-wuerttemberg.de  

 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz www.statistik.rlp.de  

 Tatsachen über Deutschland www.tatsachen-ueber-deutschland.de  

 Verband Region Rhein-Neckar www.vrrn.de   

 Wikipedia http://de.wikipedia.org / http://en.wikipedia.org  
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Główne dane źródłowe 

 Durchführungsbericht 2008 zum EFRE ROP Baden-Württemberg  
www.rwb-efre.baden-wuerttemberg.de/doks/Durchfuehrungsbericht%202008%20-
%20RWB-EFRE.pdf  

 EFRE ROP Baden-Württemberg 
www.rwb-efre.baden-
wuerttemberg.de/doks/OP%20RWB%20EFRE%20BW%20Stand%2024-10-
2007%20genehmigt%2008-11-2007.pdf 

 EFRE ROP Rheinland-Pfalz (Kurzfassung) 
www.mwvlw.rlp.de/icc/internet/med/569/56960afd-c9c6-9411-33e2-
dce3742f2293,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf  

 Jahresbericht 2009 Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, Verband Region Rhein-Neckar 
und Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. 
www.m-r-n.com/fileadmin/Dachportal-
Redaktion/documents/Publikationen/MRN_Jahresbericht_2009_final.pdf  

 Nationaler Strategischer Rahmenplan für den Einsatz der EU-Strukturfonds in der 
Bundesrepublik Deutschland 2007-2013 
www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/nsrp-2007-
13,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf  
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