Załącznik 3 Zestawienie pytań problemowych do Subregionalnych Zespołów Roboczych
Pytanie horyzontalne
1. Czy zakres interwencji przewidzianej w projekcie SRWP 2030 jest optymalny? Czy nie
pominięto istotnych wątków lub czy któreś z nich są zbędne – z punktu widzenia rozwoju
województwa?
2. Czy zaproponowana w projekcie SRWP 2030 interwencja dedykowana poszczególnym
subregionom została wskazana poprawnie?
3. Na ile zaproponowane ukierunkowania terytorialne (w ramach poszczególnych celów
operacyjnych) odpowiadają faktycznym wyzwaniom w Subregionie? Czy wymagają
doprecyzowania?
4. Czy w projekcie SRWP 2030 zabrakło oczekiwań wobec władz centralnych kluczowych dla
rozwoju Subregionu?
5. Jakie powinny być ogólne proporcje finansowe pomiędzy poszczególnymi celami
strategicznymi (w %)?
6. Czy dotychczasowa formuła współpracy z partnerami, polegająca na uzgadnianiu i wspólnej
realizacji przedsięwzięć rozwojowych wpisujących się w cele Strategii (np. w formule
Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych) jest efektywna?
Cele

Pytania problemowe
Cel strategiczny 1. TRWAŁE BEZPIECZEŃSTWO

Cel operacyjny 1.1
Bezpieczeństwo
środowiskowe

Cel operacyjny 1.2
Bezpieczeństwo
energetyczne

Cel operacyjny 1.3
Bezpieczeństwo
zdrowotne

1. Które z wymienionych w projekcie SRWP 2030 działań z zakresu
adaptacji do zmian klimatu powinny być priorytetowe?
2. Jakie działania w ramach SRWP 2030 należałoby podjąć, aby
zintensyfikować procesy zapobiegania powstawaniu odpadów oraz
zwiększyć ilość odpadów przekazywanych do ponownego użycia jak
również do recyklingu?
1. Czy, a jeżeli tak to jakich narzędzi brakuje w projekcie SRWP 2030, aby
na poziomie lokalnym móc skuteczniej realizować działania mające na
celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza?
2. Czy, a jeżeli tak to jakie inne działania niż wymienione w projekcie
SRWP 2030 należałoby podjąć na poziomie lokalnym, aby ograniczać
emisję gazów cieplarnianych? Które z nich powinny być priorytetowe?
1. Jakie są realne możliwości samorządów w zakresie wzmocnienia
udziału mieszkańców w badaniach profilaktycznych?
2. Jaka powinna być rola szpitali powiatowych w systemie ochrony
zdrowia? Czy należy podejmować działania zmierzające do
wzmocnienia ich znaczenia w opiece długoterminowej i rehabilitacji?

Cel strategiczny 2. OTWARTA WSPÓLNOTA REGIONALNA

Cel operacyjny 2.1
Fundamenty
edukacji

Cel operacyjny 2.2
Wrażliwość
społeczna

Cel operacyjny 2.3
Kapitał społeczny

Cel operacyjny 2.4
Mobilność

1. Jak silnie należy zaakcentować w SRWP 2030 działania związane ze
wsparciem uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym
zwłaszcza uczniów z niepełnosprawnościami?
2. W jaki sposób należy wspierać dalszy rozwój placówek kształcenia
zawodowego, aby był zgodny z potrzebami (sub) regionalnej
gospodarki?
1. Czy deinstytucjonalizacja usług społecznych (tj. odejście od ich
świadczenia w ramach instytucji na rzecz mniejszych placówek,
środowiska domowego itp.) jest słusznym kierunkiem rozwojowym?
2. Które wątki/obszary związane z integracją imigrantów powinny zostać
szczególnie podkreślone w SRWP 2030?
Czy w ramach zaproponowanej konstrukcji Celu wskazano wszystkie istotne
elementy służące budowaniu kapitału społecznego?
1. Które działania w obszarze Mobilności uznać należy za najpilniejsze z
punktu widzenia Subregionu?
2. Czy w SRWP 2030 powinno znaleźć się zobowiązanie Samorządu
Województwa Pomorskiego mówiące o konieczności podpisania
umowy długoterminowej na kolejowe przewozy pasażerskie?
Cel strategiczny 3. ODPORNA GOSPODARKA

Cel operacyjny 3.1
Pozycja
międzynarodowa

Cel operacyjny 3.2
Zasoby pracy

Cel operacyjny 3.3
Oferta czasu
wolnego

Cel operacyjny 3.4
Integracja z
globalnym
systemem
transportowym

1. Jakie działania należy zawrzeć w SRWP 2030 aby skutecznie
wzmacniać zdolności adaptacyjne pomorskich przedsiębiorstw do
zmiennych warunków rynkowych i technologicznych?
2. Jakie obszary działań Samorządu Województwa Pomorskiego byłyby
kluczowe dla wzrostu konkurencyjności pomorskich firm na rynkach
zagranicznych?
W jaki sposób zapewnić dopływ wysokiej jakości zasobów pracy
(szczególnie w branżach deficytowych)?
1. Czy wsparcie oferty czasu wolnego powinno być zróżnicowane
terytorialnie? Jeśli tak, to jakie kryteria powinno się brać pod uwagę
(geograficzne, administracyjne, merytoryczne)?
2. W jaki sposób SRWP 2030 może wpłynąć na wzmocnienie znaczenia
działań związanych z kulturą i turystyką w strategiach/planach
rozwojowych samorządów lokalnych?
W jaki sposób uwzględniać w SRWP 2030 liczne, duże inwestycje
infrastrukturalne, ujęte w strategicznych dokumentach rządowych (np. Port
Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni, Przekop Mierzei Wiślanej,
Centralny Port Komunikacyjny, Kompleksowe zagospodarowanie drogi
wodnej E-40 na odcinku od Gdańska do Warszawy)?

