Strategia rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2030 roku
STRATEGIA WIELKOPOLSKA 2030

Spotkanie Grup Roboczych IS, Poznań 16 października 2018 r.

Przesłanki prac nad Strategią Wielkopolska 2030
• Utrata ważności obowiązującej Strategii w 2020 roku,
jak i regionalnych sektorowych dokumentów strategicznych
• Zidentyfikowane nowe uwarunkowania i wyzwania rozwojowe
• Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z
perspektywą do 2030 r.)
• Prace nad nowym systemem zarządzania rozwojem kraju
• Polityka rozwoju Unii Europejskiej po 2020 roku

Założenia polityki spójności po 2020 roku
CP 1. Bardziej inteligentna Europa
(i) zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz
wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
(ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów;
(iii) sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP;
(iv) rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji,
transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Funduszu Spójności (projekt)

Założenia polityki spójności po 2020 roku
Wsparcia z EFRR udziela się na:
a) inwestycje w infrastrukturę;
b) inwestycje w dostęp do usług;
c) inwestycje produkcyjne w MŚP;
d) sprzęt, oprogramowanie oraz wartości niematerialne i prawne;
e) działania informacyjne, działania komunikacyjne, analizy, tworzenie sieci
kontaktów, współpracę, wymianę doświadczeń i działania związane
z klastrami;

„Można udzielać wsparcia na inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne
niż MŚP, o ile dotyczą one współpracy z MŚP w zakresie działań badawczych
i innowacyjnych”
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (projekt)

Założenia Strategii Wielkopolska 2030
Horyzont czasowy 2030 rok
Zakres podmiotowy Samorząd Województwa oraz te podmioty, na które
Samorząd Województwa ma wpływ lub te, które świadomie
w realizację strategii się zaangażują
Zakres przedmiotowy Województwo wielkopolskie i te sfery/dziedziny oraz
zachowania innych podmiotów, na które zgodnie
z kompetencjami samorząd województwa ma wpływ
Model rozwoju Model funkcjonalny zakładający wzajemnie korzystne relacje
zarówno w przestrzeni (między ośrodkami
wzrostu/koncentracji potencjałów a ich otoczeniem), jak
i w układzie poszczególnych sfer gospodarczych i społecznych,
będące źródłem synergii – wartości dodanej rozwoju
Wielkopolski

Harmonogram prac nad Strategią
maj 2018

koniec 2019

• Spotkania diagnostyczne
• Powołanie Zespołu roboczego i spotkania
międzydepartamentowe
• Prace zespołów tematycznych
• Ewaluacja SRWW 2020
• Projekt SRWW 2030
• Ewaluacja projektu SRWW 2030
• Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
SRWW2030
• Konsultacje społeczne
• Przyjęcie SRWW 2030

Dyskusja nad nową Strategią
W jaki sposób można się włączyć w dyskusję?
• Udział w spotkaniach konsultacyjnych projektu strategii
• Wspieranie aktywności swoich przedstawicieli w podmiotach
zaangażowanych w przygotowanie dokumentu: Wojewódzkiej Radzie
Dialogu Społecznego, Wielkopolskiej Radzie Trzydziestu,
Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
• Drogą elektroniczną: strategia2030@umww.pl
• Telefoniczny kontakt z Oddziałem Planowania Strategicznego DPR
• Zachęcenie do udziału w przygotowaniu projektu dokumentu innych
zainteresowanych partnerów społeczno-gospodarczych

Wybrane postulaty z obszaru gospodarki
• Problem braku pracowników na potrzeby gospodarki regionalnej
• Kształcenie kadr zgodnie z potrzebami nowoczesnej gospodarki,
uwzględniając standardy Przemysłu 4.0.
• Potrzeba pogłębienia współpracy przedsiębiorców ze szkołami wyższymi oraz
szkołami zawodowymi
• Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół zawodowych
• Wsparcie potencjału branży lotniczej w rozwoju innowacji technologicznych
• Duże znaczenie przemysłu spożywczego w rozwoju Wielkopolski Południowej
• Wsparcie dla rozwoju inicjatyw klastrowych w branżach istotnych dla rozwoju
województwa
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