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Załącznik nr 1 do Raportu z przebiegu konsultacji projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu 
wolnego przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1247/412/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. 
 

L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

1. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 33 

Ze względu na istniejący i możliwy do 
poszerzenia potencjał uzdrowiskowy 
województwa, szczególnie w 
powiązaniu z zapotrzebowaniem na 
kompleksową rehabilitację po 
przejściu COVID-19, zasadne jest 
ujęcie również turystyki stricte 
leczniczej, która może mieć znaczący 
wpływ na liczbę osób 
przybywających na Pomorze przez 
cały rok (szansa na ofertę poza 
sezonową), zwłaszcza leczących się w 
trybie ambulatoryjnym. 

Obszary ochrony przyrody zajmują 
powierzchnię blisko 600 tys. hektarów 
(…) Walory te tworzą potencjał do 
rozwijania różnych form spędzania czasu 
wolnego, w tym turystyki aktywnej (w 
szczególności rowerowej, wodnej, 
jeździeckiej), krajoznawczej, 
wypoczynkowej i kulinarnej, 
prozdrowotnej i leczniczej, 
uzdrowiskowej, rehabilitacyjnej, 
karawaningowej, agroturystyki, 
ekoturystyki. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Poprzez szerokie pojęcie 
turystyki prozdrowotnej 
w dokumencie rozumie 
się m.in. turystykę 
uzdrowiskową, 
terapeutyczną, 
medyczną, SPA & 
wellness, co zaznaczono 
na stronach 73, 79, 82. 
 
Kwestie dotyczące opieki 
zdrowotnej, w tym 
rehabilitacji z 
uwzględnieniem 
potencjału uzdrowisk 
uwzględnione są w RPS 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej 
(CO 1.3. Bezpieczeństwo 
zdrowotne SRWP 2030).  

 

2. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 40 
Analiza SWOT/ 
Zagrożenia 

Dostosowanie infrastruktury do 
aktualnych potrzeb. 

Przestarzała lub niewystarczająca 
infrastruktura uzdrowiskowa/ 
Starzejąca się infrastruktura sportowo – 
rekreacyjna. Niedostosowana do 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Kwestie dotyczące opieki 
zdrowotnej, w tym 
rehabilitacji z 
uwzględnieniem 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
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Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

potrzeb i do wymagań stawianych 
zarówno przez turystów, jak i osoby 
przebywające na turnusach 
zdrowotnych i rehabilitacyjnych. 

potencjału uzdrowisk 
uwzględnione są w RPS 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej 
(CO 1.3. Bezpieczeństwo 
zdrowotne SRWP 2030). 
Kwestie wsparcia 
infrastruktury 
uzdrowiskowej 
poruszono w diagnozie 
w ww. dokumencie (s. 
23): Wsparcia wymaga 
rozwój lecznictwa 
uzdrowiskowego w 
zakresie infrastruktury, 
dostępności usług 
rehabilitacji leczniczej 
oraz wykorzystania 
bogactw naturalnych. 

 

Kwestie dotyczące 
sportu uwzględnione są 
w RPS w zakresie 
edukacji i kapitału 
społecznego. 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

3. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 40-41 
Analiza SWOT/ Szanse 

Dostosowanie usług i infrastruktury 
do aktualnych potrzeb. 

Rozwój usług i infrastruktury 
uzdrowiskowej. Wzrost 
zainteresowania turystyką 
uzdrowiskową. Promocja zdrowia 
poprzez wykorzystanie infrastruktury 
sportowo – widowiskowej, 
zagospodarowanych i przystosowanych 
terenów zewnętrznych. 

Uwaga 
nieuwzględniona 

W RPS na stronie 39 
potencjał uzdrowiskowy 
wymieniony jest jako 
mocna strona w analizie 
SWOT. 
 
Kwestie dotyczące opieki 
zdrowotnej, w tym 
rehabilitacji z 
uwzględnieniem 
potencjału uzdrowisk 
uwzględnione są w RPS 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej 
(CO 1.3. Bezpieczeństwo 
zdrowotne SRWP 2030). 
 
Kwestie dotyczące 
sportu uwzględnione są 
w RPS w zakresie 
edukacji i kapitału 
społecznego. 

 

4. 

dr inż. Sylwia 
Badowska, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 55 
Priorytet 1.3 
Regionalna marka 
gospodarcza 

 

Stworzenie atrakcyjnego systemu zachęt 
dla kadry naukowej  
 Planowane Działania: 

o Działania lobbingowe, 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Wsparcie prac B+R na 
potrzeby gospodarki, w 
tym realizowane we 
współpracy z 
przedsiębiorstwami 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
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zmiany w RPS 
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uwagi 
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o System stypendiów dla 
młodej kadry naukowej, 
Postulowanie zmian legislacyjnych we 
współpracy z WRDS, PRP, 
Konwentem Powiatów, Związkiem 
Województw RP, Konwentem 
Marszałków Województw RP itp. 

o systemowe granty na 
rzecz badań naukowych 
(podstawowych i wdrożeniowych) 
współrealizowanych przez 
naukowców i przedsiębiorców na 
rzecz Inteligentnych Specjalizacji 
oraz zahamowania negatywnych 
trendów rozwoju województwa. 

 

znajduje się w opisie 
Działań 1.1.1 i 1.1.2 RPS. 
Zgodnie z przyjętym 
podejściem prace B+R 
będą wspierane pod 
warunkiem współpracy z 
przedsiębiorstwami oraz 
komercjalizacji ich 
wyników. 
Natomiast szczegółowy 
katalog kosztów 
kwalifikowalnych oraz 
decyzja w sprawie 
formy, zakresu i 
warunków wsparcia prac 
B+R zależeć będzie od 
ostatecznego kształtu 
programów polityki 
spójności na lata 2021-
2027 oraz dokumentów 
je operacjonalizujących 
(w tym: Szczegółowy 
Opis Osi 
Priorytetowych). 
 

5. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 55 
Priorytet 1.3 
Regionalna marka 
gospodarcza 

Dostosowanie działań do aktualnych 
potrzeb. Proponujemy rozszerzyć 
katalog w/w działań o systemowe 
granty na rzecz badań naukowych 
(podstawowych i wdrożeniowych) 
współrealizowanych przez 
naukowców i przedsiębiorców na 

Stworzenie atrakcyjnego systemu zachęt 
dla kadry naukowej  
 Planowane Działania: 

o Działania lobbingowe, 
o System stypendiów dla 

młodej kadry naukowej, 
Postulowanie zmian legislacyjnych we 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Wsparcie prac B+R na 
potrzeby gospodarki, w 
tym realizowane we 
współpracy z 
przedsiębiorstwami 
znajduje się w opisie 
Działań 1.1.1 i 1.1.2 RPS. 
Zgodnie z przyjętym 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 
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zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
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rzecz Inteligentnych Specjalizacji oraz 
zahamowania negatywnych trendów 
rozwoju województwa. 

współpracy z WRDS, PRP, 
Konwentem Powiatów, Związkiem 
Województw RP, Konwentem 
Marszałków Województw RP itp. 

o systemowe granty na 
rzecz badań naukowych 
(podstawowych i wdrożeniowych) 
współrealizowanych przez 
naukowców i przedsiębiorców na 
rzecz Inteligentnych Specjalizacji 
oraz zahamowania negatywnych 
trendów rozwoju województwa. 

 

podejściem prace B+R 
będą wspierane pod 
warunkiem współpracy z 
przedsiębiorstwami oraz 
komercjalizacji ich 
wyników. 
Natomiast szczegółowy 
katalog kosztów 
kwalifikowalnych oraz 
decyzja w sprawie 
formy, zakresu i 
warunków wsparcia prac 
B+R zależeć będzie od 
ostatecznego kształtu 
programów polityki 
spójności na lata 2021-
2027 oraz dokumentów 
je operacjonalizujących 
(w tym: Szczegółowy 
Opis Osi 
Priorytetowych). 
 

6. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 75 
Wskaźniki rezultatu 
Roczna liczba 
użytkowników portów i 
przystani żeglarskich 

Przy charakterystyce przedsięwzięć 
strategicznych jest mowa o 
pomostach, przystaniach i portach. 
Wskazane jest, aby wskaźnik 
odzwierciedlał całkowity zakres 
przedsięwzięcia.  
 

Wskaźniki rezultatu 
Roczna liczba użytkowników portów i 
przystani żeglarskich infrastruktury 
żeglarskiej 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Wskaźnik odnośni się 
bezpośrednio do portów 
i przystani żeglarskich w 
województwie 
pomorskim, które 
prowadzą rejestr ruchu 
żeglarskiego.  Głównie to 
dot. największych tego 
typu obiektów, które są 
reprezentowane do 
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dokonania monitoringu 
określającego liczbę 
użytkowników tj. 
korzystających żeglarzy.   
Na tej podstawie 
zewidencjowano 26 tego 
typu obiektów, które co 
rocznie będą 
przekazywały informacje 
dot. liczby   
korzystających żeglarzy 
(użytkowników). W 
miarę możliwości będą 
podejmowane starania o 
zwiększenie liczby 
obiektów objętych 
stałym monitoringiem.    

7. 
Gmina 
Kosakowo 

Str. 76 
Działanie 3.1.1 
Systemowe wsparcie 
infrastruktury 
Zakres interwencji 

1) Wskazane uzupełnienie pozwoli 
na ujęcie sprzętu ratowniczego 
niezbędnego dla kąpielisk 

2) Patrz pkt II  - odniesienie do 
propozycji ujętej w pkt II.2 
naszego głosu w Konsultacjach 
(poniżej) 

 

zagospodarowanie i poprawa 
bezpieczeństwa kąpielisk oraz 
bezpiecznego dojścia do kąpielisk, 
 

Uwaga 
niezasadna 

Zgodnie ze 
szczegółowym zakresem 
kosztów  
kwalifikowalnych 
dojście/dojazd do 
kąpieliska nie stanowi 
kosztów 
kwalifikowalnych w 
ramach przedsięwzięcia 
strategicznego 
„Pomorskie Kąpieliska”, 
ponieważ kąpielisko 
rozpatrywane jest w 
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L.p. 
Osoba / 
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uwagi 
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granicach od 
wyznaczonego wejścia 
do wydzielonego i 
oznakowanego 
fragmentu wód. 

8. 
Gmina 
Kosakowo 

Str. 76 
Działanie 3.1.1 
Systemowe wsparcie 
infrastruktury 
Zakres interwencji 

W wypadku kąpielisk morskich, nie 
są one zazwyczaj dostępne 
bezpośrednio i aby zapewnić dostęp 
osobie z niepełnosprawnościami od 
głównego ciągu komunikacyjnego, 
niezbędne jest wkroczenie na 
wejście na plaże (ono nie mieści się 
w definicji kąpieliska, a jest częścią 
plaży, która jest pojęciem szerszym 
niż kąpielisko - konkretne fragmenty 
plaży są wyznaczone na kąpieliska).  

Proponujemy doprecyzowanie 
zakresu interwencji wz kąpielisk , 
przez dodanie do zagospodarowanie 
kąpielisk  sformułowania oraz 
dostępu do niego, przez co 
rozumiemy umożliwienie prac nie 
tylko w obrębie wyznaczonego 
kąpieliska ale również objęcia 
inwestycją fragmentów plaż wraz z 
wejściem. 

 
Doprecyzowanie zapisów przez DIF - 
mieści się w zakresie wskazanego 

 
zagospodarowanie kąpielisk oraz 
dostępu do niego 
 
 
Wykreślenie zapisu: „ochrona brzegów 
morskich przed negatywnym wpływem 
ruchu turystycznego (przykładowo 
wejścia na plaże)”, 
 

Uwaga 
niezasadna 

Na potrzebę 
przedsięwzięcia 
strategicznego 
„Pomorskie Kąpieliska” 
w ramach dokumentu 
pn. „Analiza 
wykonalności 
Pomorskich Kąpielisk” 
stworzona została 
definicja kąpieliska, 
która uwzględnia m.in. 
wejście na kąpielisko.  
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poniżej zagospodarowania kąpielisk. 
Cały przewidywany zakres w tym 
m.in.: wjazd na kąpielisko, 
umocnienia brzegów, 
zagospodarowanie wejść, kładki, 
pomosty mieszczą się w 
zagospodarowaniu kąpielisk. 
 

9. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 77 
Działanie 3.1.1 
Wskaźniki produktu 

Obecnie wskaźniki produktu 
obejmują wyłącznie turystykę 
rowerową i wodną, czyli jedynie 
wycinek oferty turystycznej i czasu 
wolnego, co nie sprzyja 
monitorowaniu rozwoju tej gałęzi 
gospodarki i służącej jej 
infrastruktury. 

Liczba nowych i/lub zmodernizowanych 
obiektów służących turystyce aktywnej 
i zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów 
związanych z rozwojem tras 
rowerowych oraz turystyki wodnej) 

Uwaga 
nieuwzględniona. 

W działaniu 3.1.1 
przyjęto wskaźniki, co do 
których jest pewność 
pozyskania 
odpowiednich danych. 
Rozwój turystyki 
rowerowej i wodnej 
stanowią główne 
kierunki inwestycji w 
turystykę, wyrażone w 
kilku przedsięwzięciach 
strategicznych. W 
ramach działania 3.1.1 
oraz PS Pomorska Strefa 
Uzdrowiskowa planuje 
się wspieranie rozwoju 
projektów tematycznych 
bazujących na 
produktowych 
wyróżnikach 
turystycznych 
odzwierciedlających 
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atrakcyjność i charakter 
miejsca poprzez obiekty 
małej architektury, 
kreowanie warunków do 
rozwoju elementów 
nowoczesnej 
infrastruktury 
uzdrowiskowej, 
wspieranie rozwoju 
ogólnodostępnych 
przestrzeni miejskich, 
wyposażonych w 
infrastrukturę 
rekreacyjno-
uzdrowiskową, 
identyfikujące miejsce, 
atrakcyjność i charakter, 
wykorzystujące walory 
krajobrazowe, 
klimatyczne i 
przyrodnicze głównie 
miejscowości 
nadmorskich.  
 
Nie przewiduje się 
budowy lub modernizacji 
dużej architektury. 
 
Kwestie dotyczące opieki 
zdrowotnej, w tym 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
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Strona i miejsce 
zmiany w RPS 
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Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

rehabilitacji z 
uwzględnieniem 
potencjału uzdrowisk 
uwzględnione są w RPS 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej 
(CO 1.3. Bezpieczeństwo 
zdrowotne SRWP 2030). 
 

10. 
Gmina 
Kosakowo 

Str. 77 
Cel szczegółowy 3. 
Inspirująca oferta 
turystyczna i czasu 
wolnego 
Priorytet 3.1 Markowa 
oferta turystyczna i 
czasu wolnego  
Działanie 3.1.1 
Systemowe wsparcie 
infrastruktury 
 

Prosimy o odstąpienie od 
uwzględnienia poniższej uwagi , gdyż 
jest ona aktualna na chwilę obecną, a 
perspektywa czasowa dokumentu 
jest czasowo dłuższa (do 2030, ) 
wówczas sytuacja może ulec 
znaczącej poprawie 
 
Obecnie trwa aktualizacja kart 
planowanych do realizacji zadań w 
ramach przedsięwzięcia 
strategicznego. Z obserwacji i 
rozmów z gminami wynika, że 
samorządy zaczynają - na skutek 
otrzymanych z LGD-ów informacji o 
wysokości środków przeznaczonych 
na dany LGD na realizację zadań 
turystycznych – ograniczać ilość 
planowanych do realizacji zadań 

Wartość docelowa: 100  (obniżenie ze 
150) 
 

Uwaga 
niezasadna 

Liczba 100 kąpielisk 
została przyjęta na 
podstawie ilości 
zgłoszonych kart zadań 
inwestycyjnych w 
ramach przedsięwzięcia 
strategicznego 
„Pomorskie Kąpieliska”. 
Nie stanowi przeszkody 
sytuacja, w której 
wskaźnik wartości 
docelowej przekroczyłby 
liczbę 100. 
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Osoba / 
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uwagi 

Uzasadnienie 

inwestycyjnych. W związku z 
powyższym na chwilę obecną 
bezpieczniej jest założyć mniejszą 
liczbę inwestycji tj. 100. 

11. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 78 
Działanie 3.1.2/ 
Poprawa jakości, 
kompleksowość i 
dostępność oferty 

Rozbudowa i modernizacja 
zlokalizowanych w przestrzeni 
miejskiej obiektów związanych z 
turystyką aktywną oraz 
prozdrowotną i uzdrowiskową 
funkcją miejscowości, przy 
uwzględnieniu na ich realizację 
miejsc mniej uczęszczanych, będzie 
stanowić wsparcie dla sterowania 
ruchem turystycznym zarówno w 
kontekście jego natężenia w 
poszczególnych częściach miasta, jak 
i atrakcyjności poza ścisłym sezonem, 
a jednocześnie służyć mieszkańcom 
współtworząc kompleksową ofertę 
czasu wolnego i prozdrowotną. 

₋ wsparcie inwestycyjne turystyki 
prozdrowotnej, leczniczej, 
rehabilitacyjnej i uzdrowiskowej 
(budowa i modernizacja 
infrastruktury uzdrowiskowej i 
rekreacyjnej ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów 
ogólnodostępnych) 

₋ zwiększenie dostępu do atrakcji 
turystycznych dla osób z 
niepełnosprawnościami 

₋ budowa całorocznych atrakcji 
turystycznych i sportowych dla 
dzieci 

₋ budowa, rozbudowa i modernizacja 
obiektów wielofunkcyjnych oraz 
sportowo - widowiskowych  i 
rekreacyjnych (sauny) 

Uwaga 
nieuwzględniona 

W RPS znajduje się zapis 
(3.1.1) dot. wsparcia 
inwestycyjnego 
obiektów małej 
architektury, obejmujące 
m.in. turystykę 
uzdrowiskową: wsparcie 
rozwoju projektów 
tematycznych 
bazujących na 
produktowych 
wyróżnikach 
turystycznych 
odzwierciedlających 
atrakcyjność i charakter 
miejsca poprzez obiekty 
małej architektury (np. 
uzdrowiska, szlaki 
kulturowe). 
 
Działanie 3.1.1 i 3.1.2 
zawierają kryterium 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami, które będzie 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

brane pod uwagę 
podczas inwestycji. 
 
Kwestie dotyczące opieki 
zdrowotnej, w tym 
rehabilitacji z 
uwzględnieniem 
potencjału uzdrowisk 
uwzględnione są w RPS 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej 
(CO 1.3. Bezpieczeństwo 
zdrowotne SRWP 2030). 
 
Kwestie dotyczące 
sportu uwzględnione są 
w RPS w zakresie 
edukacji i kapitału 
społecznego. 

12. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 82  
Priorytet 3.2 w tabeli: 
Współpraca 
międzynarodowa w 
zakresie turystyki. 
Planowane działania: 
 
Współpraca w zakresie 
gastronomii, turystyki 

Ważne jest uwzględnienie promocji 
pomorskich atutów m.in. ścieżek 
oraz poprzez dołączenie do 
działających już międzynarodowych 
organizacji promujących konkretne 
oferty i walory miejsc (np. dołączenie 
do europejskich kurortów, 
promujących się w ramach  European 
HistoricThermal Towns Association). 

₋ Działania w zakresie gastronomii, 
turystyki aktywnej oraz 
prozdrowotnej, działania z zakresu 
planowania i realizacji tras konnych 
i postojowych miejsc 
karawaningowych, oznakowania i 
promowania szlaków pieszych 
(nordic walking), ścieżek 
zdrowotnych/rehabilitacyjnych 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Zapis dot. współpracy 
międzynarodowej w 
zakresie turystyki 
obejmuje poruszone 
kwestie dot. turystyki 
aktywnej oraz 
prozdrowotnej i 
promowania szlaków 
pieszych. 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

aktywnej i 
prozdrowotnej, 
działania z zakresu 
planowania i realizacji 
tras konnych 
i postojowych miejsc 
karawaningowych, 
oznakowania 
i promowania szlaków 
pieszych (m.in. 
nordic walking) oraz w 
zakresie wizerunkowej 
oferty turystycznej. 
 

oraz w zakresie wizerunkowej oferty 
turystycznej. 

₋ Działania w zakresie nawiązania 
współpracy i wspólnej promocji w 
ramach istniejących 
międzynarodowych organizacji i 
stowarzyszeń zrzeszających miasta 
uzdrowiskowe i kurorty 

 
Województwo nie 
planuje członkostwa w 
przytoczonej w uwadze 
organizacji, jest jednak 
gotowe wesprzeć 
kandydaturę Sopotu. 

13. 

Jarosław 
Kolaska, 
Gmina 
Skarszewy, 
Urząd Miejski 
w 
Skarszewach 

Str. 118 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
11. Pomorskie 
Trasy Rowerowe - 
etap 3 - Trasa 
Subregionalna 
 

Niestety, nie wszędzie będzie można 
zbudować wyodrębnioną drogę 
rowerową, a zwłaszcza wzdłuż dróg 
wojewódzkich, gdzie brak jest 
infrastruktury dla pieszych np. 
chodniki, pobocza itd. Dlatego 
prosimy o uwzględnienie również 
ciągów pieszo-rowerowych. 

Dodanie określenia „pieszo-
rowerowych”: 
budowa, rozbudowa, przebudowa lub 
remont nowych i istniejących dróg 
rowerowych/pieszo-rowerowych i 
ciągów transportowych 

Uwaga 
uwzględniona 

Proponowany zapis 
znajdzie się w projekcie 
RPS we wskazanym 
brzmieniu lub w 
brzmieniu oddającym 
sens uwagi.  

14. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 120 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 

W celu przygotowania odpowiedniej 
oferty, konieczne jest rozpoznanie 
posiadanych już zasobów. 

Dodatkowy punkt: 
Przeprowadzenie badań nad walorami 
zdrowotnymi posiadanych zasobów 

Uwaga 
uwzględniona 

 
PS Pomorska Strefa 
Uzdrowiskowa zawiera 
zapis: przeprowadzenie 
badań w zakresie jakości 
zasobów wód leczniczych 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

13. Pomorska Strefa 
Uzdrowiskowa 
Zakres 
 

i innych zasobów 
leczniczych, 
konsumujący treść 
zgłoszonej uwagi. 

15. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 120 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
13. Pomorska Strefa 
Uzdrowiskowa 
Zakres 
3. kreowanie 

warunków do 
rozwoju 
elementów 
nowoczesnej 
infrastruktury 
uzdrowiskowej 
oraz czasu 
wolnego, służącej 
profilaktyce 
zdrowotnej i 
aktywnemu 
wypoczynkowi, 
wspierającej 
stworzenie spójnej 
i atrakcyjnej 
jakościowo oferty, 
bazującej na 

Dostosowanie oferty do aktualnych 
potrzeb z wykorzystaniem potencjału 
miasta. 

3. kreowanie warunków do rozwoju 
elementów nowoczesnej 
infrastruktury uzdrowiskowej oraz 
czasu wolnego, służącej profilaktyce 
zdrowotnej i aktywnemu 
wypoczynkowi, wspierającej 
stworzenie spójnej i atrakcyjnej 
jakościowo oferty, bazującej na 
wyróżniku turystycznym, jakim jest 
turystyka aktywna, prozdrowotna, 
rehabilitacyjna i rekreacyjna. 

 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Kwestie dotyczące opieki 
zdrowotnej, w tym 
rehabilitacji z 
uwzględnieniem 
potencjału uzdrowisk 
uwzględnione są w RPS 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej 
(CO 1.3. Bezpieczeństwo 
zdrowotne SRWP 2030). 
 
Poprzez szerokie pojęcie 
turystyki prozdrowotnej 
w dokumencie rozumie 
się m.in. turystykę 
uzdrowiskową, 
terapeutyczną, 
medyczną, SPA & 
wellness, co zaznaczono 
na stronach 73, 79, 82. 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

wyróżniku 
turystycznym, 
jakim jest 
turystyka aktywna 
i prozdrowotna, 

 

16. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 120 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
13. Pomorska Strefa 
Uzdrowiskowa 
Zakres 
4. wspieranie 

rozwoju 
ogólnodostępnych 
przestrzeni 
miejskich, 
wyposażonych w 
infrastrukturę 
rekreacyjno-
uzdrowiskową, 
identyfikujące 
miejsce, 
atrakcyjność i 
charakter, 
wykorzystujące 
walory 

Odpowiedź na aktualne potrzeby, a 
także stworzenie lub wykorzystanie 
aktualnych zasobów.  

 

wspieranie rozwoju ogólnodostępnych 
przestrzeni miejskich, wyposażonych w 
infrastrukturę rekreacyjno-
uzdrowiskową, identyfikujące miejsce, 
atrakcyjność i charakter, wykorzystujące 
walory krajobrazowe, klimatyczne 
i przyrodnicze głównie miejscowości 
nadmorskich, poprzez rewaloryzację i 
założenia zieleni (parki i skwery, ogrody 
sensoryczne wraz z 
wyposażeniem/infrastrukturą, dojścia 
do plaży, trasy piesze, siłownie na 
wolnym powietrzu, place zabaw, 
edukacyjne i prozdrowotne ścieżki 
tematyczne, a w przypadku miejsc 
uzdrowiskowych – tężnie, grzybki, 
baseny solankowe, sauny, pijalnie wód, 
pawilony rekreacyjne, inne obiekty 
małej infrastruktury). 

 

Uwaga 
uwzględniona 

Proponowany zapis 
znajdzie się w projekcie 
RPS we wskazanym 
brzmieniu lub w 
brzmieniu oddającym 
sens uwagi.  
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

krajobrazowe, 
klimatyczne 
i przyrodnicze 
głównie 
miejscowości 
nadmorskich, 
poprzez 
rewaloryzację i 
założenia zieleni 
(parki i skwery, 
dojścia do plaży, 
trasy piesze, 
siłownie na 
wolnym 
powietrzu, place 
zabaw, edukacyjne 
ścieżki 
tematyczne, a w 
przypadku miejsc 
uzdrowiskowych – 
tężnie, grzybki, 
baseny solankowe, 
pijalnie wód, 
pawilony 
rekreacyjne, inne 
obiekty małej 
infrastruktury). 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

17. 
Gmina 
Kosakowo 

Str. 123 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
15. Rozwój oferty 
turystyki wodnej w 
obszarze Pętli 
Żuławskiej, Zatoki 
Gdańskiej i Morza 
Bałtyckiego 

Gminy realizują swoje zadania m.in z 
zakresu turystyki i sportu w formie 
spółek gminnych z 100%  udziałem  -
choć funkcjonalnie traktujemy je jako 
jednostki organizacyjne, gdyż spółki 
działają na podstawie uchwały  
powierzenia realizacji zadań 
publicznych jeśli by podejść statusem 
prawnym,  to taki zapis może je 
wykluczyć, zatem proponujemy ich 
dodanie po przecinku. 
 

Kluczowi partnerzy 
 

1. JST i ich jednostki 
organizacyjne i spółki gminne 

 

Uwaga 
uwzględniona 

Proponowany zapis 
znajdzie się w projekcie 
RPS we wskazanym 
brzmieniu lub w 
brzmieniu oddającym 
sens uwagi.  

18. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 123 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
15. „Rozwój oferty 
turystyki wodnej…” 
Zakres 
Budowa, rozbudowa, 
przebudowa lub 
remont pomostów, 
portów 
i przystani żeglarskich. 

Proponowana zmiana dotyczy 
kompleksowych prac, np. jeżeli 
remontujemy przystań zalecana 
byłaby wymiana ławek, remont 
podjazdów/schodów itp.   

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub 
remont pomostów, portów 
i przystani żeglarskich wraz/lub z 
infrastrukturą towarzyszącą dla turysty 
wodnego. 
 

Uwaga 
nieuwzględniona   

Prace związane z 
realizacją infrastruktury 
towarzyszącej są 
uwzględnione w zakresie 
przedsięwzięcia 
strategicznego. Odnoszą 
się m.in. następujące 
zapisy:   
2.Poprawa dostępności 
do portów i przystani 
żeglarskich (przebudowę 
niskich mostów, linii 
energetycznych, torów 
wodnych itp.). 
3. Budowa, rozbudowa, 
przebudowa lub remont 
obiektów małej 
architektury i zaplecza 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

technicznego, w tym 
magazynów dla sprzętu 
pływającego 

19. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 123 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
15. „Rozwój oferty 
turystyki wodnej…” 
Zakres 
Poprawa dostępności 
do portów i przystani 
żeglarskich 
(przebudowę niskich 
mostów, linii 
energetycznych, torów 
wodnych itp.). 

Konieczne jest ujednolicenie zakresu 
w ramach przedsięwzięcia, m.in. w 
pkt. 1 jest informacja o pomoście, 
porcie i przystani.     

Zakres 
Poprawa dostępności do pomostów, 
portów i przystani żeglarskich 
(przebudowę niskich mostów, linii 
energetycznych, torów wodnych itp.). 
 

Uwaga 
uwzględniona 

Proponowany zapis 
znajdzie się w projekcie 
RPS we wskazanym 
brzmieniu lub w 
brzmieniu oddającym 
sens uwagi.  

20. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 123 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
15. „Rozwój oferty 
turystyki wodnej…” 
 
Zakres 
Utworzenie systemu 
zarządzania marinami, 

Modernizacja systemu i sprzętu to 
odpowiedź na aktualne potrzeby. 
Ujęcie dodatkowego systemu 
powiadamiania wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa. 

Utworzenie/modernizacja systemu 
zarządzania marinami, poboru opłat, 
monitorowania (w tym również sprzęt) 
oraz systemu powiadamiania o 
ewentualnych zagrożeniach np. 
pogodowych, zanieczyszczenia wód itp. 
 

Uwaga 
uwzględniona 

Proponowany zapis 
znajdzie się w projekcie 
RPS we wskazanym 
brzmieniu lub w 
brzmieniu oddającym 
sens uwagi.  
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

poboru opłat 
i monitorowania. 

21. 
Gmina 
Kosakowo 

Str. 124 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
16. Pomorskie 
Kąpieliska 

Gminy realizują swoje zadania m.in z 
zakresu turystyki i sportu w formie 
spółek gminnych z 100%  udziałem  -
choć funkcjonalnie traktujemy je jako 
jednostki organizacyjne, gdyż spółki 
działają na podstawie uchwały  
powierzenia realizacji zadań 
publicznych  
 jeśli by podejść statusem prawnym,  
to taki zapis może je wykluczyć, 
zatem proponujemy ich dodanie po 
przecinku. 
 

Kluczowi partnerzy 
 
JST i ich jednostki 
organizacyjne i spółki gminne 

 

Uwaga 
uwzględniona 

Proponowany zapis 
znajdzie się w projekcie 
RPS we wskazanym 
brzmieniu lub w 
brzmieniu oddającym 
sens uwagi.  

22. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 124 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
16. Pomorskie 
Kąpieliska 
Zakres 

1. Poprawa 
bezpieczeńst
wa kąpielisk 
(niezbędny 
sprzęt 
ratowniczy, 
monitoring). 

Odpowiedź na aktualne potrzeby w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa. 

Poprawa bezpieczeństwa kąpielisk 
(niezbędny sprzęt ratowniczy, 
monitoring, zakup sprzętu/głośników w 
ramach systemu powiadamiania o 
niebezpieczeństwie). 
 

Uwaga 
niezasadna 

Szczegółowy katalog 
kosztów 
kwalifikowalnych 
zostanie uwzględniony w 
Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych.  
Jednocześnie 
szczegółowy katalog 
kosztów znajduje się 
również w dokumencie 
pn. „Analiza 
wykonalności Pomorskie 
Kąpieliska”, a dodatkowo 
podany przez Państwa 
zakres inwestycji został 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

 zaakceptowany przy 
weryfikacji kart zadań 
zgłoszonych w ramach 
przedsięwzięcia 
strategicznego 
„Pomorskie Kąpieliska”. 

23. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 124 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
16. Pomorskie 
Kąpieliska 
Zakres 
2. Zagospodarowani

e plaż (place 
zabaw, siłownie 
zewnętrzne, 
zejścia, wiaty, 
miejsca na 
ognisko itp.). 

 

Odpowiedź na aktualne potrzeby w 
zakresie zagospodarowania plaż. 

Zagospodarowanie plaż (place zabaw, 
siłownie zewnętrzne, zejścia, wiaty, 
miejsca na ognisko, kładki, platformy, 
ławki, sprzęty wodne dla osób z 
niepełnosprawnościami np. amfibia 
itp.). 
 

Uwaga 
niezasadna 

Szczegółowy katalog 
kosztów 
kwalifikowalnych 
zostanie uwzględniony w 
Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych.  
Jednocześnie 
szczegółowy katalog 
kosztów znajduje się 
również w dokumencie 
pn. „Analiza 
wykonalności Pomorskie 
Kąpieliska”, a dodatkowo 
podany przez Państwa 
zakres inwestycji został 
zaakceptowany przy 
weryfikacji kart zadań 
zgłoszonych w ramach 
przedsięwzięcia 
strategicznego 
„Pomorskie Kąpieliska”. 

24. 
Marcin 
Skwierawski, 

Str. 124 
Odpowiedź na aktualne potrzeby w 
zakresie infrastruktury 
kąpieliskowej. 

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub 
remont magazynów sprzętu wodnego, 
infrastruktury związanej z kąpieliskami 

Uwaga 
niezasadna 

Szczegółowy katalog 
kosztów 
kwalifikowalnych 
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L.p. 
Osoba / 
Podmiot 
zgłaszający 

Strona i miejsce 
zmiany w RPS 

Uwaga/Uzasadnienie propozycji 
modyfikacji/Komentarz 

Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

Urząd Miasta 
Sopotu 

Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
16. Pomorskie 
Kąpieliska 
Zakres 

3. Budowa, 
rozbudowa, 
przebudowa 
lub remont 
magazynów 
sprzętu 
wodnego i 
sanitariatów. 

 

(m.in. szatnie, prysznice, sanitariaty, 
opłukiwacze). 
 

zostanie uwzględniony w 
Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych.  
Jednocześnie 
szczegółowy katalog 
kosztów znajduje się 
również w dokumencie 
pn. „Analiza 
wykonalności Pomorskie 
Kąpieliska”, a dodatkowo 
podany przez Państwa 
zakres inwestycji został 
zaakceptowany przy 
weryfikacji kart zadań 
zgłoszonych w ramach 
przedsięwzięcia 
strategicznego 
„Pomorskie Kąpieliska”. 

25. 

Marcin 
Skwierawski, 
Urząd Miasta 
Sopotu 

Str. 124 
Zał. Charakterystyka 
przedsięwzięć 
strategicznych 
 
16. Pomorskie 
Kąpieliska 
Zakres 
5. Poprawa 

bezpieczeństwa 
kąpielisk 
(niezbędny sprzęt 

Odpowiedź na aktualne potrzeby w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa. 

Poprawa bezpieczeństwa kąpielisk 
(niezbędny sprzęt ratowniczy, 
monitoring, oznakowanie dla osób z 
niepełnosprawnościami, np. tablice 
informacyjne i mapy oraz nowe tablice 
na plażach i przy wejściach na plażę dla 
osób niedowidzących/słabowidzących z 
nr telefonu ratunkowego). 
 

Uwaga 
niezasadna 

Szczegółowy katalog 
kosztów 
kwalifikowalnych 
zostanie uwzględniony w 
Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych.  
Jednocześnie 
szczegółowy katalog 
kosztów znajduje się 
również w dokumencie 
pn. „Analiza 
wykonalności Pomorskie 
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ratowniczy, 
monitoring). 

 

Kąpieliska”, a dodatkowo 
podany przez Państwa 
zakres inwestycji został 
zaakceptowany przy 
weryfikacji kart zadań 
zgłoszonych w ramach 
przedsięwzięcia 
strategicznego 
„Pomorskie Kąpieliska”. 

26. 

dr inż. 
Krzysztof 
Kanawka, CEO 
Blue Dot 
Solutions 

 

Brak odwołania do branży 
kosmicznej / danych satelitarnych w 
Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030 
 
Jest to ważna kwestia, gdyż w opinii 
wielu osób to właśnie Pomorze jest 
drugą siłą napędową dla polskiej 
branży kosmicznej. Jest kilkanaście 
spółek funkcjonujących w tej branży, 
są produkty już stanowiące część 
satelitów, są ciekawe rozwiązania 
korzystające z danych satelitarnych, 
jest siedziba POLSA, są uczelnie, 
które starają się realizować ambitny 
program. POLSA zamierza zbudować 
tutaj "centrum".  
 
To właśnie na Pomorzu są podmioty 
zdolne do konkurencji z zachodnimi, 
są też takie, które prowadzą projekty 

 
Uwaga częściowo 
uwzględniona 

W RPS Gospodarka 2030 
znajdują się odwołania 
do branży kosmicznej, w 
szczególności w 
powiązaniu z gospodarką 
morską.  
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międzynarodowe w ramach 
programu Horyzont 2020 (i pewnie 
niebawem w ramach Horyzont 
Europa).  
 
Z drugiej strony nasz region nadal 
jest "konsumentem" rozwiązań 
opartych o dane satelitarne z poza-
regionalnych czy poza-Polskich 
źródeł. Jest to  bardzo duży problem 
w kontekście bezpieczeństwa 
cyfrowego. Lokalne władze często są 
świadome, że istnieją lokalne 
rozwiązania, a mimo to korzystają z 
zagranicznych produktów. W 
konsekwencji przynajmniej 
częściowo lokalne władze 
spowalniają rozwój podmiotów 
powstałych w tej branży.  
 
Jednocześnie Europa ma swoje 
systemy satelitarne Galileo i 
Copernicus. System pozycjonowania 
Galileo ma usługę PRS dla 
autoryzowanych użytkowników 
administracyjnych (także cywilnych), 
która jest zaniedbana w całym kraju. 
Warto, by właśnie na Pomorzu użyć 
tego typu źródeł danych, choćby dla 
bezpieczeństwa ruchu 
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autoryzowanych jednostek czy w 
sytuacjach kryzysowych.  
 
Moją rekomendacją jest stworzenie 
"pomorskiego planu kosmicznego", 
który pozwoli na ustalenie 
możliwości rozwoju tej branży 
technologicznej i zwiększenie 
zatrudnienia oraz inwestycji na 
Pomorzu. Podobne strategie/plany 
będą powstawać z pewnością w 
dwóch/trzech województwach 
Polski.  
 
 

27. 

dr inż. 
Krzysztof 
Kanawka, CEO 
Blue Dot 
Solutions 

 

Czy zagraniczne inwestycje 
przynoszą wymierne korzyści w 
regionie?  
Kilka razy ten temat został już 
podniesiony - zagraniczne inwestycje 
w regionie są często typu "komputer 
i biurko", z ryzykiem szybkiego 
wyjścia. Nadal stosunkowo mało jest 
inwestycji przemysłowych, w tym 
typu hi-tech.  
 
Co więcej, w pomorskim środowisku 
technologicznym istnieje 
przekonanie, że zagraniczne spółki 
nie są chętne do współpracy 

 
Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Badanie Banku 
Światowego, który 
właśnie zakończył 
analizę wpływu 
inicjatywy Invest in 
Pomerania na 
gospodarkę 
województwa 
pomorskiego, wskazuje, 
że sektory priorytetowe 
dla pozyskiwania 
inwestycji zagranicznych 
(w tym głównie sektor 
technologiczny i 
nowoczesnych usług dla 
biznesu) 
charakteryzowały się 
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regionalnej. Ten zarzut często 
pojawia się w stosunku do 
światowych potentatów takich jak 
Amazon czy Boeing.  
 
Moją rekomendacją jest analiza jak 
zwiększyć tę współpracę oraz jaki 
jest (pozytywny i negatywny) wpływ 
tych podmiotów na nasz region. 
Warto by porównać wpływ tego typu 
spółek na Pomorzu z inicjatywami 
takimi jak programy wspierające 
rozwój startupów technologicznych 
(przynajmniej cztery podmioty na 
Pomorzu są odpowiedzialne za takie 
działania) i czy efekt ekonomiczny 
tych niby "mniejszych" inicjatyw nie 
jest także ważny dla regionu (choćby 
z uwagi na powstawanie własności 
intelektualnej). Wreszcie, może uda 
się (wreszcie!) zachęcić duże 
zagraniczne spółki do większej 
aktywności w regionie?  
 

wyższą roczną stopą 
wzrostu wartości 
dodanej brutto 
(CAGR=7,1%) niż 
pozostałe sektory 
(CAGR=4,1%; dane za 
lata 2011-2020), 
pozytywnie wpływając 
na rozwój gospodarczy 
regionu. 

 

Pomysł analizy sposobu 
zwiększenia współpracy 
pomiędzy dużymi a 
małymi i średnimi 
przedsiębiorcami jest do 
rozważenia. Zgodnie z 
rekomendacjami Banku 
Światowego z w/w 
badania, jednym z celów 
inicjatywy Invest in 
Pomerania na nowy 
okres programowania 
będzie zwiększenie 
stopnia tej współpracy. 

28. 

dr inż. 
Krzysztof 
Kanawka, CEO 
Blue Dot 
Solutions 

 

Horyzont Europa wielką szansą dla 
Pomorza 
W ramach programu Horyzont 
Europa istnieje możliwość wydania 
części funduszy strukturalnych na 

 
Uwaga 
nieuwzględniona 

RPS Gospodarka 2030 
jest dokumentem 
strategicznym. Kwestie 
związane ze sposobami 
wdrażania założonych 
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zasadach tego programu przez 
podmioty aktywne w właśnie w tym 
regionie. Jest to strategiczna szansa 
na poprawę innowacyjności w 
regionie praktycznie "natychmiast". 
Aktualnie wszystkie  pomorskie 
podmioty, które kiedykolwiek 
odważyły się, skorzystać z funduszy 
regionalnych toczą nierówną walkę z 
niepotrzebną biurokracją, 
opóźnieniami w prowadzeniu 
projektów i wieloma innymi 
czynnikami, które na zachodzie 
Europy zostały już dawno 
rozwiązane. Tymczasem projekty 
Horyzontu - także ich zarządzanie - w 
porównaniu z krajowymi funduszami 
są o rząd wielkości prostsze.  
 
Polska w ostatnich latach 
dramatycznie "spadła" w wielu 
czynnikach - także w innowacyjności. 
Nadal jesteśmy jednym z najmniej 
innowacyjnych państw w Europie 
(określanym jako "emerging 
innovator") i uważam, że bez 
szybkich decyzji stracimy szansę na 
"dogonienie" Zachodu. 
Wykorzystanie funduszy 
strukturalnych na zasadach 

celów i priorytetów 
zależeć będzie od 
ostatecznego kształtu 
programów polityki 
spójności na lata 2021-
2027 oraz dokumentów 
je operacjonalizujących 
(w tym: Szczegółowy 
Opis Osi 
Priorytetowych). 
 
Zobowiązaniem 
strategicznym jest 
identyfikacja i 
monitorowanie branż 
kluczowych dla 
gospodarki z 
uwzględnieniem 
specyfiki subregionalnej 
(w tym branż kluczowych 
i ISP), m. in. w aspekcie 
innowacyjności, 
przedsiębiorczości i 
rynku pracy z 
wykorzystaniem 
najnowszych technologii. 
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Horyzontu Europa to obecnie 
najszybsze i najprostsze działanie, 
które może pomóc w rozwoju 
Pomorza.  
https://research-and-
innovation.ec.europa.eu/statistics/p
erformance-indicators/european-
innovation-scoreboard_en 
 

 


