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 ● Założenia krajowej polityki miejskiej do 2020 roku,	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego,	lipiec	2013.
 ● Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009,	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego,	Warszawa,	maj	2009.
 ● Polska 2030. Wyzwania rozwojowe,	Warszawa	2009.
 ● Národná strategia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2020/2030.
 ● Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR,	maj	2014.
 ● Stratégia EÚ 2020 a Slovensko: moderné slovensko v modernej EÚ,	Slovenska	spoločnosť	pre	zahraničnu	politiku	a	Urad	vlady	
Slovenskej	republiky,	Prešov	2011.

 ● Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001.

Dokumenty regionalne PL i SK
 ● Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”,	Kraków,	
wrzesień	2013.

 ● Strategia dla rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020,	styczeń	2014.
 ● Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020,	Kraków	2012.
 ● Plan Zagospodarowania Przestrzennego Małopolski,	Kraków	2003.	
 ● Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 2010,	Kraków	2010.
 ● Województwo Małopolskie 2013,	Małopolskie	Studia	Regionalne,	Kraków	2013.
 ● 8. raport roczny Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju,	Kraków	2012.
 ● Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na ozdobie 2008-2015.
 ● Regionálna inovačná stratégia Prešovského samosprávneho kraja,	Prešov	2008.
 ● Integrovaná štúdia podmienok ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko – Východ; Profil regiónu Slovensko – Východ; Rozvojový 
plán Slovensko – Východ; Štúdia	realizovateľnosti	Rozvojového	plánu	Slovensko	–	Východ,	Karpatský	rozvojový	inštitút,	o.	z.,	
Košice	2006.	

 ● Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja	Žilinského samosprávneho kraja	2007-2013.
	● Stratégiarozvojacestovnéhoruchu	Žilinskéhosamosprávnehokraja	preroky2007-2013.
 ● Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, Žilina 2006.
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Studia dotyczące budowy tras rowerowych
	● Dąbrowski	P.,	Studium przyrodniczo-krajobrazowe Szlaku dookoła Tatr (strona polska),	Czarny	Dunajec	2005.
	● Majorczyk	A.,	Szlak wokół Tatr. Studium historyczno-kulturowe. Opracowanie strony polskiej,	Czarny	Dunajec	2005.
 ● Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr – strona polska. Studium planistyczno-urbanistyczne,	oprac.	Pracownia	
Projektowa	Architektury	i	Urbanistyki	–	Jacek	Banduła,	Czarny	Dunajec	2005.

 ● Na bicykli około Tatier. Orava, Liptov, Spiš, Združenie	Región	„Tatry”,	Kežmarok	2007.
 ● „Cesta okolo Tatier“ kultúrno - historická, turistická a dopravná štúdia. Spiš, oprac.	 Ing.	arch.	Ján	Kubina,	Združenie	Región	
„Tatry”,	Kežmarok	2008

 ● „Cesta okolo Tatier“ kultúrno - historická, turistická a dopravná štúdia. Orava, Liptov,	oprac.	Ing.	arch.	Ján	Kubina,	Združenie	
Región	„Tatry”,	Kežmarok	2008

 ● Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych i narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim,	
Kraków	2013.

 ● Cyklostratégia: Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja,	Ing.arch.	Ján	Kubina	Žilina	2014.
	● Štúdia	cezhraničných	cyklotrás	Prešovského	samosprávneho	kraja	a	Malopolského	vojvodstva,	EDA	SLOVAKIA	s.r.o.	-	kolektív	
autorov	pre	Prešovský	samosprávny	kraj,	2011.

Dokumenty programowe 2014-2020 
	● Pakiet	legislacyjny	polityki	spójności	przyjęty	przez	Komisję	Europejską	17	grudnia	2013	roku,	opublikowane	w	Dzienniku	Urzę-
dowym	Unii	Europejskiej	L	347	z	dnia	20.12.2013	r.,	w	tym	przede	wszystkim:
	● Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	 i	Rady	 (UE)	nr	1299/2013	z	dnia	17	grudnia	2013	w	sprawie	przepisów	szcze-
gółowych	dotyczących	wsparcia	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	 ramach	celu	 „Europejska	współpraca	
terytorialna”
	● Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	1301/2013	z	dnia	17	grudnia	2013	r.	w	sprawie	Europejskiego	Fun-
duszu	Rozwoju	Regionalnego	i	przepisów	szczególnych	dotyczących	celu	„Inwestycje	na	rzecz	wzrostu	i	zatrudnienia”	oraz	w	
sprawie	uchylenia	rozporządzenia	(WE)	nr	1080/2006
	● Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	1302/2013	z	dnia	17	grudnia	2013	r.	zmieniające	rozporządzenie	
(WE)	nr	1082/2006	w	sprawie	europejskiego	ugrupowania	współpracy	terytorialnej	(EUWT)	w	celu	doprecyzowania,	uproszcze-
nia	i	usprawnienia	procesu	tworzenia	takich	ugrupowań	oraz	ich	funkcjonowania
	● Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	1303/2013	z	dnia	17	grudnia	2013	r.	ustanawiające	wspólne	prze-
pisy	dotyczące	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	Funduszu	Spójności,	
Europejskiego	Funduszu	Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	oraz	Europejskiego	Funduszu	Morskiego	i	Rybackie-
go	oraz	ustanawiające	przepisy	ogólne	dotyczące	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Europejskiego	Funduszu	
Społecznego,	Funduszu	Spójności	i	Europejskiego	Funduszu	Morskiego	i	Rybackiego	oraz	uchylające	rozporządzenie	Rady	
(WE)	nr	1083/2006

 ● Programy współpracy terytorialnej z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020,	Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego	25.09.2012	r.
	● Opracowany	przez	Grupę	Roboczą	projekt	Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowac-
ka 2014-2020. 

Ogólnodostępne źródła danych statystycznych
	● Główny	Urząd	Statystyczny	PL	 	 	 www.stat.gov.pl
	● Roczniki	Statystyczne	 	 	 	 www.stat.gov.pl/gus/roczniki_PLK_HTML.htm	
	● Baza	Danych	Lokalnych	 	 	 www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks	
	● Baza	Informacji	Regionalnych		 	 	 www.bir.malopolska.pl
	● System	Monitorowania	Rozwoju			 	 strateg.stat.gov.pl		
	● Małopolskie	Obserwatorium	Polityki	Rozwoju			 www.politykarozowju.obserwatoria.malopolska.pl	
	● Štatistický	úrad	Slovenskej	republiky	 	 www.statistics.sk	
	● Databáza	regionálnej	štatistiky	RegDat	 	 www.px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/			
	● Mestská	a	obecná	štatistika	 	 	 www.app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html	
	● EUROSTAT	 	 	 	 	 www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/	
	● Platforma	otwartych	danych	polityki	spójności	uruchomiona	przez	Komisję	Europejską				 cohesiondata.ec.europa.eu		


