Załącznik
do uchwały Nr XXI/321/20
Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 maja 2020 r.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA
STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
DO 2030 ROKU
I. Wstępne założenia procesu opracowania Strategii rozwoju województwa
Osią przewodnią obecnie obowiązującej Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego jest modernizacja regionu, rozumiana jako działania skoncentrowane na
wybranych dziedzinach, szczególnie ważnych dla jakości życia mieszkańców
i konkurencyjności województwa. Ww. modernizacja ma charakter złożony i długotrwały,
dlatego też nowa Strategia rozwoju będzie kontynuacją tej idei, rozpoczętej w 2013 roku.
Proces opracowania nowej Strategii rozwoju będzie uwzględniać zmieniającą się
sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz zmiany zachodzące w sferze zarządzania jego
rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju całego kraju. Istotne jest odniesienie
się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju
Unii Europejskiej. W dalszym ciągu należy również zwracać uwagę na specjalizację regionu,
wykorzystywanie zidentyfikowanych potencjałów endogenicznych, a także tworzenie
sprzyjającego klimatu do wprowadzania zmian.
Przygotowanie Strategii wynika z art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz.1295).
Proces opracowania tego dokumentu został odpowiednio zaplanowany, a jego organizacja
opierać się będzie o zasadę jawności i otwartości. Istotną rolę w jego tworzeniu odegrają
mieszkańcy regionu, jst, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele różnych środowisk
branżowych, dzięki czemu powstanie dokument szeroko społecznie akceptowany.
II. Zasady prac nad opracowaniem Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego
Opracowanie Strategii rozwoju województwa odbywać się będzie zgodnie z następującymi
zasadami:
1) wieloletniego planowania rozwoju – oznaczającą potrzebę długofalowego
planowania rozwoju regionalnego w oparciu o obowiązującą Strategię rozwoju
z uwzględnieniem zmiennych uwarunkowań i wniosków wynikających z oceny
dotychczasowych efektów jej realizacji;
2) systematycznej weryfikacji – oznaczającą uwzględnienie bieżącej oceny rezultatów
pojawiających się na kolejnych etapach prac związanych z opracowaniem nowej
Strategii;
3) spójności – oznaczającą, że elementem procesu opracowania nowej Strategii będzie
analiza istotnych dla rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego celów zawartych
w dokumentach strategicznych na poziomie europejskim i krajowym, w celu

zapewnienia odpowiedniej harmonizacji planowania rozwoju na wszystkich
poziomach;
4) transparentności – oznaczającą, że proces opracowania Strategii będzie prowadzony
w sposób otwarty wobec obywateli, instytucji i organizacji, którzy będą informowani
o bieżących działaniach i pracach związanych ze sporządzeniem Strategii;
5) partnerstwa i partycypacji społecznej – rozumianymi jako sposób definiowania,
konsultowania i uzgadniania wizji oraz celów rozwoju regionu w ramach otwartej
debaty publicznej, przy aktywnej współpracy władz samorządu województwa
z podmiotami wymienionymi w szczególności w art. 12 ustawy o samorządzie
województwa,
mieszkańcami
województwa
oraz
innymi
podmiotami
zaangażowanymi w rozwój regionu.
III. Zadania organów samorządu województwa przy określaniu Strategii rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego
W procesie przygotowania Strategii rozwoju województwa do zadań Zarządu i Sejmiku
Województwa należeć będą w szczególności:
1. Sejmik Województwa
1) udział w opracowaniu projektu Strategii rozwoju województwa;
2) udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa;
3) uchwalenie Strategii rozwoju województwa;
2. Zarząd Województwa
1) przygotowanie założeń Strategii rozwoju województwa;
2) opracowanie projektu Strategii rozwoju województwa;
3) przygotowanie raportu ewaluacyjnego zawierającego uprzednią
skuteczności i efektywności realizacji Strategii rozwoju województwa;

ewaluację

4) przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zebranie wymaganych przepisami
prawa opinii i uzgodnień;
5) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii
rozwoju województwa, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na
środowisko;
6) skierowanie Strategii rozwoju województwa do uchwalenia przez Sejmik
Województwa;
7) prowadzenie działań
województwa.

informacyjno-promocyjnych

nt.

Strategii

rozwoju

IV. Tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12 ustawy
o samorządzie województwa
1.

Za prowadzenie prac związanych z opracowaniem Strategii rozwoju województwa będzie
odpowiadał departament Urzędu Marszałkowskiego ds. planowania strategicznego.

2.

Strategia rozwoju województwa zostanie przygotowana w oparciu o zasady opisane
w punkcie II.

3.

Współpraca z podmiotami wymienionymi w art. 12 ustawy o samorządzie województwa
obejmuje:

1) organizację konferencji otwierającej prace nad Strategią;
2) organizację spotkań z udziałem środowisk samorządowych;
3) organizację spotkań z udziałem radnych województwa;
4) organizację spotkań z udziałem środowisk naukowych, społeczno-gospodarczych
i organizacji pozarządowych.
Komunikacja z ww. podmiotami będzie odbywać się w formie osobistej podczas spotkań
i konferencji, pisemnej, telefonicznej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4.

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa będą prowadzone
zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Za ich organizację
i koordynację odpowiadać będzie departament ds. planowania strategicznego.
Konsultacje będą adresowane w szczególności do podmiotów wymienionych w ww. art.
6 tj. jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych,
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podmiotów wymienionych w art.
12 ustawy o samorządzie województwa oraz radnych województwa. Konsultacje
rozpoczną się ogłoszeniem w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego. Podmioty uczestniczące w procesie konsultacji będą mogły,
zgodnie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wyrazić swoją
opinię o projekcie dokumentu Strategii rozwoju województwa.
Konsultacje będą prowadzone w formie:
1) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań lub z wykorzystaniem
porozumiewania się na odległość z Komisjami Sejmiku Województwa;

środków

2) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań lub z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość z udziałem m.in.: przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, środowiska naukowego, środowiska przedsiębiorców
i pracodawców, związków zawodowych, organizacji społeczno-gospodarczych,
organizacji pozarządowych;
3) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań lub z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość z członkami Społeczno-Gospodarczej Rady ds.
Modernizacji Regionu,
4) pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5.

Przygotowanie raportu ewaluacyjnego zawierającego uprzednią ewaluację skuteczności
i efektywności realizacji Strategii (zgodnie z art. 10a ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju) oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu Strategii (zgodnie z Działem III i IV ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 z późn. zm.)

6.

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest podniesienie
ogólnego poziomu świadomości społecznej oraz poszerzenie wiedzy partnerów
społeczno-gospodarczych na temat funkcji i roli, jaką Strategia odgrywa w procesie
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Ww. działania będą prowadzone za pomocą
Internetu i publikacji prasowych o zasięgu regionalnym.

V. Harmonogram opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Przygotowanie Założeń Strategii rozwoju województwa
oraz zatwierdzenie ich przez Zarząd Województwa

maj 2020 r.

2.

Przygotowanie projektu Strategii rozwoju województwa
oraz zatwierdzenie go przez Zarząd Województwa

do 30 czerwca 2020 r.

3.

Przygotowanie raportu ewaluacyjnego zawierającego
uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności
realizacji Strategii rozwoju województwa

do 31 lipca 2020 r.

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju
województwa, w tym uzyskanie wymaganych prawem
opinii

do 31 lipca 2020 r.

4.

5.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
projektu Strategii rozwoju województwa na środowisko,
w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na
środowisko oraz uzyskanie wymaganego prawem
uzgodnienia

do 9 października 2020 r.

6.

Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa projektu
Strategii rozwoju województwa

do 10 listopada 2020 r.

7.

Przekazanie projektu Strategii rozwoju województwa
Sejmikowi Województwa do uchwalenia

do 30 listopada 2020 r.

8.

Działania informacyjno-promocyjne

na każdym etapie

