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Przyjęcie przez SWP zasad, trybu
i harmonogramu opracowania SRWP 2030
Opracowanie projektu SRWP 2030, w tym
organizacja debat, konferencji, seminariów
Zatwierdzenie projektu SRWP 2030 przez ZWP
(na tym etapie rozpoczną się prace nad RPO
i RPS 2021+)
Konsultacje społeczne projektu SRWP 2030
Ocena ex-ante projektu SRWP 2030
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
projektu SRWP 2030
Zatwierdzenie projektu SRWP 2030 przez ZWP
Zatwierdzenie SRWP 2030 przez SWP
(na tym etapie przyjęcie RPO i RPS 2021+)
Działania informacyjne

Istnieje możliwość modyfikacji harmonogramu przez ZWP w granicach 3 miesięcy

IV

Opracowanie projektu SRWP 2030
- uspołecznienie procesu
• działania informacyjne (konferencja,
media, strona www)

• Subregionalne Zespoły Robocze:
1)
2)
3)
4)

chojnicki
słupski
nadwiślański
metroplitalny

• eksperci tematyczni

• konsultacje z gremiami o charakterze regionalnym
• konsultacje z innymi regionami oraz z instytucjami spoza regionu
• konsultacje (problemy / pytania) on-line
mogą być uruchamiane kolejne narzędzia partycypacyjne, np. design thinking

WYWIADY POGŁĘBIONE
W okresie kwiecień-czerwiec br. przeprowadzono 62 wywiady z ekspertami

OBSZARY:
• gospodarka, w tym uczelnie
• kultura oraz atrakcyjność turystyczna
• aktywność zawodowa i społeczna oraz edukacja
• zdrowie
• mobilność
• środowisko oraz energetyka
ZAGADNIENIA:
• ocena bieżącej sytuacji (potencjały/bariery/wyzwania)
• światowe trendy i dobre praktyki
• inspirująca wizja do 2030 r.
• sugerowane priorytety
• możliwe działania do podjęcia przez SWP

Obszar: GOSPODARKA
Wyzwania:
• .deficyt pracowników
• jakość edukacji i przyciąganie talentów
• głęboka transformacja gospodarki (cyfryzacja, innowacje, B+R, przesuwanie się firm
w łańcuchu wartości dodanej)

Wizja 2030: wysoka jakość życia + wykorzystanie zasobów endogenicznych
+ dostępność/jakość usług publicznych + kultura innowacji + otwartość
gospodarki + silny kapitał ludzki/społeczny + świadomość ekologiczna
+ zarządzanie przepływami (ludzie, towary, dane, wiedza, energia)
Priorytety: wykorzystanie renty morskiej i demograficznej + pozyskanie
wykwalifikowanej kadry + integracja imigrantów + poprawa edukacji
+ selektywne wsparcie przedsiębiorców + przyciąganie inwestycji + regionalna
agencja innowacji + obywatelskie sieci współpracy
Działania Regionu:
• inicjacja i koordynacja współpracy w regionie
• nowatorskie rozwiązania instytucjonalne w zakresie wsparcia innowacji, internacjonalizacji,
klastrów oraz IS

Obszar: UCZELNIE
Wyzwania:
• relacje uczelnie-otoczenie (w tym biznes)
• słabość patentowania innowacji
• niskie tempo internacjonalizacji uczelni
Wizja 2030: silny (polski/bałtycki) ośrodek akademicki
Priorytety: rozwój bazy laboratoryjnej + regionalne agendy badawcze
+internacjonalizacja + aktywizacja młodych naukowców + angielski jako
wykładowy + system wsparcia uzdolnionych studentów
Działania Regionu:
• aktywizacja naukowców, doktorantów, studentów  programy, nagrody, stypendia,
konkursy na pomysły
• wsparcie internacjonalizacji  np. w kwestiach kulturowych (integracyjnych)
• inicjowanie i sieciowanie przedsięwzięć
• długofalowe umowy z uczelniami (negocjowanie wsparcia)

Obszar: KULTURA I TURYSTYKA
Wyzwania:
• wydłużenie sezonu
• sieciowanie wokół szlaków
• spójny wizerunek regionu (koordynacja promocji i informacji)
Wizja 2030: oferta wysokiej jakości, zdywersyfikowana, zakorzeniona regionalnie, otwarta na
nowe technologie + wysoka skłonność do płacenia przyjeżdżających (willing to pay)
Priorytety: usieciowienie współpracy + skuteczna (nacechowana autentyzmem) promocja
+ silniejsza oferta pozasezonowa + edukacja kulturalna + poprawa warunków
aktywnego udziału w kulturze
Działania Regionu:

• systemowe wsparcie wspólnych projektów  współpraca z branżą turystyczną i JST
• regionalny system informacji i promocji
• .wszechstronna edukacja (kulturalna, obywatelska) oraz systemowe wsparcie kadr

Obszar: AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
Wyzwania:
• . luki kadrowe i kompetencyjne na rynku pracy
• zmieniające się oczekiwania pracowników (w tym generacje: Y i Z)
• złożone zjawiska migracyjne
• technologizacja, głównie cyfryzacja życia
Wizja 2030: migracje jako motor rozwoju + synergia instytucjonalna + uczący się system
aktywizacji
Priorytety: aktywizacja biernych zawodowo + integracja cudzoziemców + wsparcie
pracodawców w tworzeniu lepszych miejsc pracy + selektywne wsparcie
kształcenia zawodowego
Działania Regionu:
• ponadstandardowe (out-of-the-box) działania służące aktywizacji zawodowej

• długofalowa koordynacja kształcenia zawodowego
• działania diagnostyczne i analityczne w skali regionalnej

Obszar: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Wyzwania:
• .zmiany demograficzne
• niestabilna kondycja NGO i PES
• wciąż niski poziom (kryzys?) kapitału społecznego
Wizja 2030: nowe podejście do usług społecznych + trwałe podstawy rozwoju dla NGO
i PES + silne postawy „pro”: obywatelskie i kulturowe mieszkańców

Priorytety: dostęp do szerokiej palety (zindywidualizowanych, zdeinstytucjonalizowanych)
usług społecznych + urynkowienie PES + strukturalne wzmocnienie
NGO + budowa wspólnoty regionalnej
Działania Regionu:
• .rekonstrukcja i koordynacja systemu usług społecznych
• zmiana logiki wsparcia PES i NGO

• .koordynacja programu edukacji obywatelskiej i kulturowej

Obszar: EDUKACJA
Wyzwania:
• zmiana podejścia do kształtowania kompetencji uczniów („od rankingów do
uniwersalności”)
• potrzeba indywidualizacji podejścia do potrzeb uczniów (np. z niepełnosprawnościami)
• ograniczona społeczna funkcja szkoły (niska otwartość szkół na otoczenie)
Wizja 2030: edukacyjne i społeczne „otwarcie” szkół + usieciowienie działań
+ kompleksowy rozwój uczniów

Priorytety: podnoszenie kompetencji nauczycieli i kadry zarządzającej szkół (JST)
+ podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów + kompleksowe doradztwo
zawodowe + programy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Działania Regionu:
• regionalna koordynacja (w tym sieciowanie) przedsięwzięć edukacyjnych
• upowszechnianie dobrych praktyk i kreowanie liderów lokalnych

Obszar: ZDROWIE
Wyzwania:
• .szybko starzejące się społeczeństwo  choroby cywilizacyjne
• rosnący deficyt kadr medycznych
Wizja 2030: ukierunkowany na pacjenta system zdrowia + współodpowiedzialność ludzi
za stan zdrowia i proces leczenia (zdrowie oparte na stylu życia) + ochrona zdrowia
jako inwestycja (nie wydatek)
Priorytety: promocja i profilaktyka zdrowia + opieka koordynowana + telemedycyna
+ kadry + reorganizacja medycyny ratunkowej
Działania Regionu:
• systemowa profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, w tym działania edukacyjne

• konsekwentna specjalizacja podmiotów leczniczych (m.in. psychiatria, diabetologia,
pediatria, opieka długoterminowa)
• tworzenie przyjaznych warunków startu w zawodach medycznych
• wykorzystanie potencjału medycyny pracy (w tym poszerzenie pakietu pracowniczych
badań lekarskich)

Obszar: MOBILNOŚĆ
Wyzwania:
• rozwój i modernizacja sieci połączeń kolejowych oraz autobusowych
• integracja taryfowo-biletowa (utworzenie RZPTZ/integracja organizacyjna)
• poprawa bezpieczeństwa na drogach
Wizja 2030: region dostępny transportowo + rozwinięta komunikacja szynowa i autobusowa
+ liczne węzły przesiadkowe + dostępne porty morskie i tereny inwestycyjne
(OMT, S6, Droga Czerwona, LK 201)
Priorytety: efektywny i ekologiczny system transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego)
i indywidualnego + poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na sieci
dróg wojewódzkich
Działania Regionu:
• inspirowanie rozwiązań finansowo-organizacyjnych funkcjonowania transportu kolejowego
• działania inwestycyjne oraz rekategoryzacja dróg wojewódzkich
• modernizacja taboru kolejowego przewoźników
• działalność edukacyjna (dot. mobilności: dzieci i młodzież + dot. organizacji przewozów: JST)
• monitorowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców województwa

Obszar: ŚRODOWISKO
Wyzwania:

• adaptacja do zmian klimatu (w tym bezpieczeństwo powodziowe i przeciwdziałanie suszy)
• jakość wód (szczególnie Zatoki Gdańskiej i Puckiej)
• ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazu

• zmiana modelu gospodarki na obieg zamknięty
Wizja 2030: region bezpieczny ekologicznie + bez smogu + budujący gotowość na zmiany
klimatu + umiejętnie korzystający z potencjałów położenia
Priorytety: edukacja + innowacyjne projekty pilotażowe + adaptacja do zmian klimatu
+ wzmocnienie rangi przyrody i krajobrazu + zielona infrastruktura + czyste
powietrze + dobra jakość wód
Działania Regionu:

• realizacja kompleksowych i długofalowych przedsięwzięć w obszarach, jak: GOZ (w tym
gospodarka odpadami), zmiany klimatu, jakość powietrza ( świadomość społeczna)
• transfer wiedzy oraz skoordynowana współpraca między JST i innymi interesariuszami

Obszar: ENERGETYKA
Wyzwania:
• poprawa efektywności energetycznej
• rozwój OZE (w tym na morzu)
• rozwój sieci elektroenergetycznych
• potencjał energetyczny ścieków
Wizja 2030: prosumenci energii + budynki zeroemisyjne + rozwój kogeneracji i OZE
+ magazyny energii
Priorytety: energetyka rozproszona (w tym klastry energii) + innowacyjne pilotaże
+ miejskie sieci ciepłownicze + termomodernizacja budynków
+ energooszczędne oświetlenie

Działania Regionu:
• jakość powietrza (w tym redukcja negatywnego oddziaływania energetyki i transportu)
• technologie morskie (m.in. OZE, statki hybrydowe/wodorowe w żegludze przybrzeżnej)
• wsparcie samowystarczalności energetycznej w skali lokalnej
• audytorzy lub doradcy energetyczni w każdej gminie (wsparcie dla mieszkańców)

PODSUMOWANIE
1. Faza budowania projektu Pomorskie 2030 (do grudnia br.) będzie bardzo istotna.
Głównymi „dostawcami” idei w tej fazie będą:
• eksperci (panele tematyczne),
• Subregionalne Zespoły Robocze,
• Zespół Sterujący Strategią oraz Zespoły Zarządzające RPS.

2. Wraz z pojawieniem się pierwszej wersji projektu Pomorskie 2030 (w październiku
/listopadzie br.) rozpoczną się prace nad kolejną generacją RPS oraz RPO.
3. W I-III kwartale 2020 prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii oraz
Ocena ex-ante i Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
4. Zatwierdzenie Strategii przez Zarząd oraz Sejmik Województwa Pomorskiego nastąpi
do końca 2020 r.
Liczymy na Państwa udział w pracach związanych z przygotowaniem Strategii w ramach
eksperckich paneli tematycznych oraz na etapie konsultacji społecznych.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony oraz do subskrypcji biuletynu Strategii 2030.

Dziękuję za uwagę
www.strategia.pomorskie.eu

