Formularz konsultacyjny projektu
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie
rozwoju gospodarczego
CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE

(*wypełnienie obowiązkowe)

imię i nazwisko*: Jerzy Czuczman
tel. / faks:
e-mail*:

j.czuczman@forumokretowe.org.pl

wyrażam opinię*:

a) jako osoba prywatna
b) reprezentując: Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
(nazwa instytucji)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym projektu
Regionalnego Programu Strategicznego Gospodarczego w zakresie rozwoju gospodarczego, dla potrzeb niezbędnych
do przekazania swoich uwag w związku z projektem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego , ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłaszania uwag w związku z projektem Regionalnego Programu
Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego;
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

CZĘŚĆ II – ZAKRES ZGŁASZANYCH OPINII I PROPOZYCJI
Zgłaszam uwagi dotyczące następujących części dokumentu: (proszę zaznaczyć
krzyżykiem te części programu, odnośnie których na następnej stronie w tabeli zamieszczą Państwo
swoje opinie i propozycje szczegółowe)

I. Diagnoza
x Diagnoza w obszarze przedsiębiorczości
Diagnoza w obszarze szkolnictwa wyższego
x Analiza SWOT
II. Wyzwania w perspektywie 2020 r.
x Wyzwania
Strategiczne założenia identyfikacji inteligentnych specjalizacji pomorskich
III. Cele
Cel główny
Cele szczegółowe
x Cel szczegółowy 1. Wzrost efektywności przedsiębiorstw
Priorytet 1.1. Upowszechnienie innowacji w przedsiębiorstwach
i transfer wiedzy do gospodarki
Priorytet 1.2. Wzmocnienie powiązań zewnętrznych gospodarki regionu
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Priorytet 1.3. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych
wspomagających wzrost konkurencyjności gospodarki
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa wyższego
Priorytet 2.1. Ponadregionalna i międzynarodowa aktywność
pomorskich uczelni
Priorytet 2.2. Dopasowanie profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy
IV. System realizacji, finansowanie i monitorowanie
Struktura wdrażania i zaangażowane podmioty
Zasady i warunki wykorzystania zintegrowanych porozumień terytorialnych
Ramy finansowe
System monitorowania i oceny realizacji

CZĘŚĆ III– OPINIE I PROPOZYCJE SZCZEGÓŁOWE

Lp.

Zapis w projekcie
Regionalnego Programu
Strategicznego w zakresie
rozwoju gospodarczego
do którego zgłaszane są uwagi

Strona

1.

I 2.2
Atutem Pomorskiego jest fakt
[….] gospodarki narodowej.

5

2.

I 2.2
Wśród branż wykorzystujących
[…] logistyka morska, stocznie
remontowe i specjalistyczne, a
także branża offshore.

5

3.

I 2.5
[…] oraz niektóre usługi
rynkowe: handel

6-7

Sugerowana zmiana
(konkretna propozycja
nowego brzmienia zapisu)
Uzupełnić zapis następująco:
Atutem Pomorskiego jest
fakt [….] gospodarki
narodowej a także dobrze
rozwinięty sektor
stoczniowy o silnej pozycji
eksportowej.
Uzupełnić zapis następująco:
Wśród branż
wykorzystujących […]
logistyka morska, morskie
stocznie nowobudujące i
stocznie remontowe, i
stocznie specjalistyczne,
dostawcy wyposażenia
okrętowego a także branża
offshore.
Dodać: stoczniową – zapis:
[…] oraz niektóre usługi
rynkowe: handel, usługi
projektowe branży
stoczniowej

2

Uzasadnienie
(element obowiązkowy)

Stwierdzenie oczywistego
faktu, który nie został
ujęty w RPS RG

Stwierdzenie oczywistego
faktu, który nie został
ujęty w RPS RG

Branża zatrudnia
około1000 osób, poza
usługami na potrzeby
sektora w kraju, znaczna
część projektów
wykonywana jest
bezpośrednio na eksport,
na potrzeby klientów
zagranicznych

4.

I 2.5
Do branż tradycyjnie
rozwiniętych w województwie
zalicza się m.in. petrochemiczną

6-7

5.

I 2.5
[…] a także rozwoju energetyki
niekonwencjonalnej (energia
wiatrowa, gaz z łupków […]

6-7

6.

I 2.12
[…] dobry wynik eksportowy
regionu to działalność głownie
dużych firm (np. Grupa Lotos)

9

7.

I 2.12
W skali kraju […] produktów IT,
produkcji statków i jachtów,
produkcji sprzętu

9

8.

I 4 – SILNE STRONY

16

9.

10.

I 4 – SŁABE STRONY

I 4 – ZAGROŻENIA

Dodać: stoczniową – zapis:
Do branż tradycyjnie
rozwiniętych w
województwie zalicza się
m.in. petrochemiczną,
stoczniową, budownictwo
[…]
Dodać: morska i lądowa –
zapis:
[…] a także rozwoju
energetyki
niekonwencjonalnej
(energia wiatrowa morska i
lądowa, gaz z łupków […]
Dodać: Grupa Remontowa –
zapis:
[…] dobry wynik eksportowy
regionu to działalność
głownie dużych firm (np.
Grupa Lotos, Grupa
Remontowa)
Uzupełnić zapis następująco:
W skali kraju […] produktów
IT, produkcji i remontu
statków i jednostek
pływających, wyposażenia
okrętowego, jachtów,
produkcji sprzętu […]
Dopisać punkt:
13. Silna pozycja eksportowa
sektora stoczniowego i
offshore, budowy i
remontów jednostek
pływających i ich
wyposażenia, oraz usług
projektowych branży
stoczniowej

Stwierdzenie oczywistego
faktu, który nie został
ujęty w RPS RG

Stwierdzenie zaistniałego
już faktu, który nie został
ujęty w RPS RG

Stwierdzenie oczywistego
faktu, który nie został
ujęty w RPS RG

Stwierdzenie oczywistego
faktu, który nie został
ujęty w RPS RG

Stwierdzenie oczywistego
faktu, który nie został
ujęty w RPS RG
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Dopisać punkt:
18. Słaba funkcjonalność
transportu wewnątrz
regionu utrudniająca
dostępność zasobów
ludzkich dla rozwoju branż
tradycyjnie eksportowych

Zwrócenie uwagi na
istotne ograniczenia w
rozwoju regionu, na
skutek utrudnionej
mobilności zasobów
ludzkich z rejonów o
wysokim bezrobociu do
miejsc pracy Trójmiasta.
(np. branża stoczniowa
odczuwa wyraźne
ograniczenia rozwoju na
skutek braku
pracowników z rejonu
Trójmiasta, a są dostępni
poza Metropolią)

17

Dopisać punkt:
13. Niska świadomość
odnośnie posiadanego
potencjału tradycyjnych
branż regionu związanych z
przemysłami morskimi, w
tym sektorem stoczniowym.

Zwrócenie uwagi na istotę
i siłę branż związanych z
przemysłami morskimi ich
fundamentalnego wpływu
na dalszy rozwój regionu

3

11.

12.

II

18

III CEL SZCZEGÓŁOWY 1

20

Dopisać punkt:
6. Lepsze wykorzystanie
potencjału tkwiącego w
tradycyjnych branżach
regionu związanych z
przemysłami morskimi, w
tym sektorem stoczniowym.
Dopisać:
Priorytet 1.4
Kompleksowe
wykorzystanie istniejącego
potencjału związanego z
przemysłami morskimi
regionu, w tym sektorem
stoczniowym.

Zwrócenie uwagi na istotę
i siłę branż związanych z
przemysłami morskimi ich
fundamentalnego wpływu
na dalszy rozwój regionu
Niniejszy punkt wymaga
szczegółowego
rozbudowania i
dopracowania w zakresie:
wskaźników, kluczowych
partnerów, źródeł
finansowania i działań

CZĘŚĆ IV – PYTANIA DODATKOWE
Pytanie 1
Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y realizacją przedsięwzięć proponowanych w treści
projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego?
xTAK
NIE
Jeśli TAK, to w ramach którego Priorytetu:
Cel szczegółowy 1. Wzrost efektywności przedsiębiorstw
Priorytet 1.1. Upowszechnienie innowacji w przedsiębiorstwach i transfer
wiedzy do gospodarki
Priorytet 1.2. Wzmocnienie powiązań zewnętrznych gospodarki regionu
Priorytet 1.3. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych
wspomagających wzrost konkurencyjności gospodarki
X Priorytet 1.4. Kompleksowe wykorzystanie istniejącego potencjału związanego z
przemysłami morskimi regionu, w tym sektorem stoczniowym.
Cel szczegółowy 2. Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa wyższego
Priorytet 2.1. Ponadregionalna i międzynarodowa aktywność pomorskich
uczelni
Priorytet 2.2. Dopasowanie profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy
Pytanie 2
Które dziedziny/ obszary gospodarki mają potencjał by stać się specjalizacją regionu?
Co o tym decyduje?
Naturalne położenie naszego regionu oraz uwarunkowania historyczne w sposób
oczywisty wskazują na szeroki wachlarz przemysłów morskich, w tym sektora
stoczniowego. Wymagana jest synergia działań praktycznie wszystkich branż związanych
z morzem, poczynając od roli portów, przemysłu stoczniowego, jachtowego,
energetycznego, offshore, odnawialnych źródeł energii, IT, budownictwa, hotelarstwa,
turystyki, handlu poprzez wsparcie zaplecza naukowego i naukowo-badawczego,
4

doradztwa prawno-ekonomicznego, sektora bankowego i ubezpieczeń, szkolnictwa,
transportu i praktycznie wszystkich dziedzin gospodarczych ukierunkowanych na
wspólny cel rozwoju regionu, polegający na wykorzystaniu „renty położenia” jaką jest
bliskość morza.
Specjalizacją regionu powinno być umiejętne wypracowanie zdolność zintegrowania
wszystkich dziedzin gospodarki we wspólnym ukierunkowaniu na możliwości
stwarzane „rentą położenia”. Umiejętność współdziałania branż, a nie konkurowania
pomiędzy branżami zadecyduje o sukcesie regionu. Przykładem mogą być takie ośrodki
europejskie jak Bremerhaven,
Sztokholm, Copenhaga-Malme, które umiejętnie
wykorzystują swoje morskie położenie.
Pytanie 3
Czy można wskazać mechanizmy transferu wiedzy i innowacji do gospodarki,
charakteryzujące się dużą efektywnością, które mogą być wspierane z poziomu
regionalnego, a nie zostały uwzględnione w projekcie Regionalnego Programu
Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego?
Wsparcie tradycyjnie silnych branż eksportowych regionu nowymi technologiami i
innowacjami pozwala na ciągłe podnoszenie ich konkurencyjności. Umiejętność
zintegrowania wszystkich branż dla rozwoju regionu wykorzystującego morskie
położenie, pozwoli na stały transfer wiedzy i wykorzystywanie innowacji skutkujące ciągłą
poprawą efektywności stabilizując pozycję na globalnym rynku, a nie tylko krajowym.
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