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18 czerwca 2020 r.

Dotychczasowe prace nad SRWP 2030 (1)
Termin 2019

Proces

Styczeń

Określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania – Uchwała SWP

Kwiecień

Koncepcja prac nad SRWP 2030 + konferencja inauguracyjna
+ uruchomienie dedykowanej strony www i skrzynki email

Kwiecień
– Czerwiec

Wywiady z ponad 60 ekspertami

Maj
– Czerwiec

Inauguracja prac Subregionalnych Zespołów Roboczych (SZR)
– I seria spotkań
I seria ankiet dla ZZ RPS (diagnostyczna)

Lipiec

Uruchomienie Biuletynu SRWP

Sierpień

II seria ankiet dla ZZ RPS (opis celów)

Wrzesień

Raporty z prac SZR

Dotychczasowe prace nad SRWP 2030 (2)
Termin 2019

Październik
– Listopad

Proces
Przekazanie roboczej wersji części diagnostycznej i projekcyjnej
ekspertom, SZR i ZSS
Panele dyskusyjne z ekspertami
II seria spotkań z SZR
Warsztaty ZSS i spółek SWP
Spotkania z gremiami:

Sierpień
– Grudzień

Termin 2020
31.01

Forum Inicjatyw Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku
Publicznego, Forum Rad Seniorów, LGD/LGR, Komitet Rozwoju
Ekonomii Społecznej, Rada Oświatowa, Wojewódzka Rada Rynku
Pracy
Proces
Uchwała ZWP przyjmująca projekt Strategii, rozpoczęcie
konsultacji społecznych

Filary prac na Strategią
1. Realizacja wywiadów pogłębionych z ekspertami (w okresie kwiecieńczerwiec 2019 r. przeprowadzono 62 wywiady z ekspertami)
2. Raporty Subregionalnych Zespołów Roboczych (metropolitalny, słupski,
chojnicki,

nadwiślański)

zapewniające

reprezentację

szerokiego

grona

interesariuszy (samorządowcy, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje
pozarządowe, środowisko akademickie)
3. Prace wewnątrz UMWP (w tym w ramach ZSS)

Obecna struktura dokumentu
1. Część diagnostyczna: wyzwania globalne oraz wnioski z sytuacji społecznogospodarczej + analiza SWOT
2. Scenariusze rozwoju
3. Zasady horyzontalne SRWP
4. Rola SWP
5. Strategiczne wyzwania
6. Wizja – cel główny

Projekt SRWP 2030
jest jednocześnie projektem
Strategii Polityki Społecznej
(diagnoza, część projekcyjna)

7. Cele strategiczne i operacyjne
8. Ukierunkowanie SRWP wobec subregionów
9. Obszary współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
10. System realizacji

Zasady horyzontalne SRWP 2030
• obowiązują wszystkie podmioty zaangażowane w realizację Strategii
• wpływają na zakres interwencji i kryteria horyzontalne
• jest ich 11 – w tym:
• zasada włączenia społecznego, równości szans, niedyskryminacji i deinstytucjonalizacji:
 realizacja Strategii będzie uwzględniać i promować włączenie społeczne i równość
wszystkich mieszkańców bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
 realizowane w ramach Strategii usługi publiczne powinny być dopasowane do
faktycznych potrzeb użytkowników i świadczone w środowisku lokalnym (co do
zasady w formule zdeinstytucjonalizowanej), a także dostępne dla wszystkich
mieszkańców, w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego
 przedsięwzięcia wpisujące się w realizację Strategii będą weryfikowane z zastosowaniem
kryterium potrzeb grup wymagających szczególnego wsparcia (w tym przede
wszystkim osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich
opiekunów, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, dzieci i młodzieży,
imigrantów

CEL GŁÓWNY
Trwałe
bezpieczeństwo
(3 CO)

Dobrobyt
mieszkańców

Odporna gospodarka
(4 CO)

Otwarta wspólnota
regionalna (4 CO)

Struktura celów SRWP 2030
Cel strategiczny 1
TRWAŁE
BEZPIECZEŃSTWO

Cel strategiczny 2
OTWARTA WSPÓLNOTA
REGIONALNA

Cel strategiczny 3
ODPORNA
GOSPODARKA

CO 1.1.
Bezpieczeństwo środowiskowe

CO 2.1.
Fundamenty edukacji

CO 3.1.
Pozycja międzynarodowa

CO 1.2.
Bezpieczeństwo energetyczne

CO 2.2.
Wrażliwość społeczna

CO 3.2.
Zasoby pracy

CO 1.3.
Bezpieczeństwo zdrowotne

CO 2.3.
Kapitał społeczny

CO 3.3.
Oferta czasu wolnego

CO 2.4.
Mobilność

CO 3.4.
Integracja z globalnym
systemem transportowym

CEL STRATEGICZNY 1

TRWAŁE
BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo
środowiskowe

Bezpieczeństwo
energetyczne

Bezpieczeństwo
zdrowotne

CO 1.1 Bezpieczeństwo środowiskowe
Ukierunkowanie tematyczne
• Wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu (m. in. zmniejszanie
zagrożenia powodziowego od strony rzek i morza, wzrost retencji wodnej)
• Wzmacnianie różnorodności biologicznej i zasobów przyrodniczo-krajobrazowych
• Zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie oraz recykling
• Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej, rozwój gospodarki ściekowej i osadowej
• Doskonalenie narzędzi monitorowania stanu środowiska i szybkiego alarmowania
• Redukcja presji działalności gospodarczej na środowisko
Zobowiązania SWP
• Działania podnoszące kwalifikacje pracowników JST w obszarach środowiska
i zmian klimatu, w szczególności w mniejszych gminach
• Koordynacja działań i poszukiwanie JST oraz innych podmiotów zainteresowanych
realizacją innowacyjnych projektów pilotażowych
• Ukształtowanie spójnej struktury ekologicznej województwa i jej ochrona

CO 1.2 Bezpieczeństwo energetyczne
Ukierunkowanie tematyczne
• Rozwój OZE, w tym tworzenie wysp energetycznych
• Rozwój energetyki obywatelskiej
• Poprawa jakości powietrza – rozwój gospodarki niskoemisyjnej w sektorze
publicznym, mieszkalnictwie, energetyce oraz przedsiębiorstwach
• Rozwój efektywnych energetycznie oraz inteligentnych systemów dystrybucji,
magazynowania i przesyłu energii
Zobowiązania SWP
• Współpraca z innymi JST w obszarze energetyki
• Prowadzenie stałego monitoringu, analiz i ewaluacji dot. rozwoju inwestycji
energetycznych wraz z ich otoczeniem biznesowo-prawnym w regionie
• Koordynacja działań i poszukiwanie JST oraz innych podmiotów zainteresowanych
realizacją innowacyjnych projektów pilotażowych

CO 1.3 Bezpieczeństwo zdrowotne
Ukierunkowanie tematyczne
• Kształtowanie współodpowiedzialności mieszkańców za stan zdrowia
• Intensyfikacja działań profilaktycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych
i znamiennych epidemiologicznie (m.in. z wykorzystaniem potencjału pracodawców)
• Wsparcie innowacji w zakresie zdrowia
• Rozwój usług e-zdrowia, w tym telemedycyny
• Dostosowanie zasobów ochrony zdrowia do potrzeb
(kadry, usługi, infrastruktura, sprzęt medyczny)
• Deinstytucjonalizacji usług (np. w psychiatrii i opiece długoterminowej)
• Upowszechnianie opieki koordynowanej i środowiskowej
Zobowiązania SWP
• Monitorowanie potrzeb zdrowotnych na szczeblu regionalnym oraz lokalnym w celu
projektowania efektywnych interwencji
• Kontynuacja Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą
• Stworzenie mechanizmu upowszechnienia społecznych kompetencji i zasobów w
zakresie zdrowia oraz umiejętności kształtowania środowiska sprzyjającego zdrowiu

CEL STRATEGICZNY 2

OTWARTA WSPÓLNOTA
REGIONALNA
Fundamenty
edukacji

Wrażliwość
społeczna

Mobilność

Kapitał społeczny

CO 2.1 Fundamenty edukacji
Ukierunkowanie tematyczne
• Poprawa jakości i dostępności oferty wychowania przedszkolnego
• Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów
• Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli, dyrektorów i kadry zarządzającej
• Wzmocnienie integrującej roli szkół i rozwój dialogu edukacyjnego
• Doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych
• Selektywne wsparcie kształcenia zawodowego
Zobowiązania SWP
• Realizacja regionalnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
• Koordynacja rozwoju szkolnictwa zawodowego
• Rozwój sieci dialogu edukacyjnego i liderów lokalnych w regionie

CO 2.2 Wrażliwość społeczna
Ukierunkowanie tematyczne
• Rozwój usług społecznych (w tym kadry i infrastruktury) + deinstytucjonalizacja
• Aktywizacja i integracja społeczna i zawodowa: osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunów, seniorów, osób z
niepełnosprawnościami, kobiet, dzieci i młodzieży
• Integracja imigrantów
• Rozwój i urynkowienie NGO i PES
• Realizacja programów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
• Poprawa jakości i dostępności oferty opieki nad dziećmi do lat 3
• Likwidacja barier instytucjonalnych i fizycznych w dostępie do usług publicznych
Zobowiązania SWP
• Koordynacja procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych w województwie
• Stworzenie regionalnego systemu wsparcia oraz rozwoju aktywności seniorów
• Koordynacja procesu integracji imigrantów w regionie
• Rozwój regionalnego systemu wsparcia i urynkowienia NGO i PES

CO 2.3 Kapitał społeczny
Ukierunkowanie tematyczne
• Podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców w obszarach: aktywności
obywatelskiej, kultury, środowiska i klimatu, zdrowego trybu życia, racjonalnych
zachowań komunikacyjnych, cyfryzacji oraz przedsiębiorczości
• Mechanizmy kompleksowego wsparcia aktywności obywatelskiej
• Podnoszenie kompetencji kadr kultury i turystyki (głównie na poziomie lokalnym)
• Rozwój infrastruktury (instytucji) kultury i oferty uwzgledniającej zagadnienia
różnorodności kulturowej
• Zachowanie dziedzictwa kulturowego
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznych
Zobowiązania SWP
• Koordynacja realizacji kompleksowych, regionalnych programów edukacyjnych
• Utworzenie systemu kształtowania i zarządzania rozwojem przestrzeni publicznych

CO 2.4 Mobilność
Ukierunkowanie tematyczne
• Rozwój sieci dróg
• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Rozwój infrastruktury transportu zbiorowego (liniowej i węzłowej)
• Tabor niskoemisyjny
• Taryfowa, biletowa i organizacyjna integracja transportu publicznego
• Moderowanie popytu w indywidualnym transporcie samochodowym
• Rozwój współdzielonych środków transportu
• Upowszechnienie mobilności aktywnej
Zobowiązania SWP
• Wdrożenie ujednoliconego systemu poboru opłat w transporcie publicznym,
obejmującego całe województwo
• Przygotowanie optymalnego modelu organizacji transportu zbiorowego w regionie

CEL STRATEGICZNY 3

ODPORNA GOSPODARKA

Pozycja
międzynarodowa

Zasoby pracy

Integracja z
globalnym systemem
transportowym

Oferta czasu
wolnego

CO 3.1 Pozycja międzynarodowa
Ukierunkowanie tematyczne
• Wzmacnianie zdolności adaptacyjnej przedsiębiorstw
• Budowa kompleksowej oferty wsparcia sfery B+R+I z możliwością komercjalizacji
• Aktywność eksportowa, w tym powiązana z działalnością B+R+I
• Umiędzynarodowienie uczelni
• Kompleksowa oferta wsparcia dla inwestorów (nowych i obecnych w regionie)
• Budowanie gospodarczej marki regionu
Zobowiązania SWP
• Realizacja działań służących wzmacnianiu gospodarczej marki regionu
• Stworzenie mechanizmów transformacji firm w kierunkach zgodnych z celami
polityki gospodarczej regionu (OZE, przemysł 4.0, GOZ)
• Stworzenie kompleksowej oferty wsparcia inwestycji firm w B+R
• Stworzenie regionalnej sieci informacyjno-doradczej dla MŚP
• Rozwój sprofilowanej oferty dla inwestorów
• Rozwój kompleksowej oferty wsparcia eksportu

CO 3.2 Zasoby pracy
Ukierunkowanie tematyczne
• Rozwój kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb regionalnej gospodarki
(przede wszystkim branże kluczowe, ISP)
• Poprawa dostępności i jakości usług poradnictwa zawodowego
• Pozyskiwanie pracowników w zawodach deficytowych
• Wsparcie procesów dostosowania organizacji pracy i zarządzania organizacją do
potrzeb pracowników i pracodawców, w tym zarządzanie wiekiem i różnorodnością
Zobowiązania SWP
• Stworzenie mechanizmu identyfikacji i monitorowania branż kluczowych
• Wypracowanie mechanizmu dostosowania systemu kształcenia ustawicznego do
potrzeb regionalnej gospodarki
• Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu, wspieraniu i zakorzenianiu talentów
• Koordynacja współpracy instytucji uczestniczących w obsłudze napływu
pracowników z zagranicy na regionalny rynek pracy

CO 3.3 Oferta czasu wolnego
Ukierunkowanie tematyczne
• Poprawa jakości, kompleksowości i dostępności oferty czasu wolnego,
w tym turystycznej i kulturalnej dla mieszkańców i turystów
• Zintegrowana informacja i kompleksowa promocja oferty czasu wolnego,
w tym turystycznej i kulturalnej
Zobowiązania SWP
• Systemowe wsparcie rozwoju infrastruktury w oparciu o wyróżniki regionalne
(położenie nadmorskie, warunki wodne, regionalne dziedzictwo kulturowe)
• Stworzenie kompleksowej, całorocznej oferty czasu wolnego, w tym turystycznej
i kulturalnej, w oparciu o marki regionalne – pakietyzacja i sieciowanie
• Rozwój spójnego systemu informacji i promocji turystycznej i kulturalnej

CO 3.4 Integracja z globalnym
systemem transportowym
Ukierunkowanie tematyczne
• Zapewnienie efektywnego multimodalnego dostępu portów w Gdańsku i Gdyni do
kluczowych centrów logistycznych w regionie
• Rozwój pomorskiej infrastruktury transportowej w oparciu o europejskie standardy
• Zwiększenie roli centrów logistycznych oraz ilości powierzchni magazynowej
• Zwiększenie rangi połączeń pomorskich portów ze Skandynawią w polskiej i unijnej
polityce transportowej
• Efektywne powiązanie sieci TEN-T oraz sieci krajowej z regionalną
i metropolitalną siecią transportową
Zobowiązania SWP
• Lobbowanie, inicjowanie oraz monitorowanie działań na rzecz rozwoju Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk

System realizacji
polityka przestrzenna

PZPWP 2030
polityka regionalna

Koordynator
Strategii

monitoring i ocena, koordynacja regionalnych
programów strategicznych

Strategia Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2030

realizacja, monitoring, ocena

regionalny program
strategiczny

Kierownik
Programu

programy
operacyjne UE

budżet województwa

umowy/porozumienia z
administracją rządową

regionalny program
strategiczny

inne dokumenty
planistyczne

Kolejne kroki
Termin
2020
31.0112.2020
21.12

Proces
Kluczowe procedury, w tym konsultacje społeczne (trwają do końca
czerwca br.), strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz
ocena ex-ante projektu SRWP 2030
Przyjęcie SRWP 2030 przez SWP (na tym etapie opracowanie RPO i RPS
2021+)

Dziękuję za uwagę
www.strategia2030.pomorskie.eu
strategia2030@pomorskie.eu

