
Załącznik do Uchwały Nr  III/31/2019             

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2030 

1. Projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030, zwanej dalej Strategią 

Wielkopolska 2030, przygotowuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

2. Powołano Zespół Roboczy do koordynacji prac nad projektem Strategii w skład którego 

wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych1. 

3. Do prac nad Strategią Wielkopolska 2030 zaproszeni zostaną partnerzy społeczni 

wymienieni w art. 12 ustawy o samorządzie województwa, w szczególności: 

przedstawiciele jednostek lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa, 

w tym organy stanowiące oraz wykonawcze jst, samorządu gospodarczego i zawodowego, 

administracji rządowej (szczególnie wojewoda), przedstawiciele innych województw, 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiciele 

szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych i inni partnerzy wymienieni w art. 12  

ustawy o samorządzie województwa.   

4. Rolę sekretariatu oraz zespołu redagującego tekst projektu Strategii Wielkopolska 2030 

pełnić będzie Departament Polityki Regionalnej. 

5. Opracowanie Strategii Wielkopolska 2030 będzie odbywało się zgodnie z następującymi 

zasadami: 

 partnerstwa i partycypacji społecznej – uwzględniona zostanie: z jednej strony 

aktywna współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w działania 

wspierające rozwój regionu, reprezentującymi sfery polityczną, gospodarczą, naukową 

oraz społeczną w ramach otwartej debaty publicznej; z drugiej umożliwiająca 

pozostawienie przesądzeń odnośnie sposobu realizacji ramowych celów wyznaczonych 

na poziomie krajowym samorządom terytorialnym, w tym inicjowanie najistotniejszych 

przedsięwzięć rozwojowych; 

 synergii – rozumiana jako poszukiwanie wartości dodanej rozwoju województwa 

w powiązaniach terytorialnych i sektorowych; 

 selektywności – rozumiana jako koncentracja na wybranych zagadnieniach, 

poszukiwaniu nisz rozwojowych, wskazująca konkretne sektory, które powinny być 

motorami wzrostu, a także identyfikująca kluczowe obszary będące przedmiotem 

interwencji publicznej; 

                                                           
1 Uchwała nr 5941/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5 października 2018 roku w sprawie 

zakresu prac oraz podziału zadań w celu przygotowania założeń projektu Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2030 roku 



 autonomii programowej –  rozumiana jako prawo do niezależnego wyznaczania przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego celów polityki rozwoju, wynikających 

z wewnętrznych potrzeb i specyficznych dla regionu potencjałów;  

 zintegrowanego podejścia – rozumiana z jednej strony jako ścisłe powiązanie 

wymiarów społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego z zachowaniem 

zrównoważonego rozwoju, z drugiej jako komplementarność działań podejmowanych 

na różnych szczeblach podziału administracyjnego; 

 spójności – rozumiana jako uwzględnianie w pracach nad Strategią Wielkopolska 2030 

istotnych dla rozwoju województwa dokumentów strategicznych i programowych 

poziomów europejskiego i krajowego, w szczególności Strategii na rzecz 

odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) i Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2030; 

 przejrzystości polityki rozwoju – polegająca na upublicznianiu i upowszechnianiu 

wyników planowania strategicznego na kolejnych etapach opracowania Strategii 

Wielkopolska 2030; 

 solidarności – polegająca na uwzględnianiu różnic rozwojowych województwa 

wielkopolskiego.  

 

6. Harmonogram prac nad Strategią Wielkopolska 20302 

Lp. Zadanie Rok 2019r 

I kw. II kw. III kw. IV kw. 

1 Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu i harmonogramu 

prac nad Strategia Wielkopolska 2030 przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego  

    

2 Opracowanie Założeń Strategii Wielkopolska 2030     

3 Spotkania, warsztaty/ konsultacje Założeń Strategii 

Wielkopolska 2030 z „branżowymi” grupami roboczymi, 

wybranymi grupami społecznymi jak młodzież, seniorzy, 

organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy 

    

4 Opracowanie oraz przyjęcie przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego projektu Strategii Wielkopolska 2030 

    

5 Konsultacje społeczne projektu Strategii Wielkopolska 2030     

6 Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny ex ante 

projektu Strategii Wielkopolska 2030 

    

7 Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii 

Wielkopolska 2030 

    

8 Przygotowanie projektu Strategii Wielkopolska 2030 po 

konsultacjach społecznych, strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko i ewaluacji ex ante 

    

9 Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników 

konsultacji 

    

10 Konsultacje projektu Strategii Wielkopolska 2030 z Radnymi 

Sejmiku WW 

    

                                                           
2 Harmonogram ma charakter ramowy. Przebieg poszczególnych etapów zależeć będzie od terminów wykonania 

poprzednich zadań, a także od postępu prac pad krajowymi zintegrowanymi strategiami rozwoju, w tym Krajową  

Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. 



11 Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

projektu Strategii Wielkopolska 2030 

    

12 Przedstawienie Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 

projektu Strategii Wielkopolska 2030 do uchwalenia  

    

 

7. Współpraca z podmiotami wymienionymi w art. 12 ustawy o samorządzie województwa, 

tj.: 

 jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz 

z samorządem gospodarczym i zawodowym,  

 administracją rządową, szczególnie z wojewodą,  

 innymi województwami,  

 organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie,  

 szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi,  

 organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza 

sąsiednich 

przy opracowaniu Strategii Wielkopolska 2030 będzie odbywała się w trybie spotkań 

bezpośrednich, elektronicznie, drogą pocztową i telefoniczną. Do opracowania Strategii 

Wielkopolska 2030 zostaną wykorzystane narzędzia w postaci m.in.: spotkań grup roboczych, 

warsztatów dla wybranych grup społecznych (np. dla młodzieży, seniorów, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców), spotkań/ konferencji dla mieszkańców w ramach 

konsultacji społecznych, konsultacji projektu Strategii Wielkopolska 2030 z Radnymi Sejmiku 

WW. Uruchomiono specjalny adres mailowy dla Strategii 2030. Dokumenty kierowane do 

konsultacji społecznych będą upubliczniane na stronie internetowej umww.pl.  Zostanie 

przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny ex ante projektu Strategii Wielkopolska 2030 

oraz w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii 

Wielkopolska 


