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Spotkanie odbyło się 4 lipca 2014 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. W 

spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele JST, samorządu województwa, instytucji 

pośredniczących oraz firm i NGOs z obszaru metropolitalnego. 

Zaproszonych powitał Michał Glaser Dyrektor Stowarzyszenia GOM. Spotkanie rozpoczęło się od 

przedstawienia głównych założeń Projektu „Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru 

Metropolitalnego do 2030” roku.   

W drugiej części spotkania zaprezentowano założenia dotyczące diagnozy sektorowej. Prezentację 

prowadzili dr Piotr Tamowicz oraz Michał Przybyłowski. Diagnoza obejmowała omówienie 

problematyki związanej z obszarem ze szczególnym uwzględnieniem zasobów przedsiębiorczości, 

działalności innowacyjnej oraz zasobów Nauka oraz B+R. Następnie przedstawiono zakres i źródła 

danych do analizy sektorowej. Jednocześnie prowadzący przedstawili wstępne wyniki analiz 

dotyczące głównie struktury przedsiębiorstw w układzie przestrzennym w odniesieniu do takich cech 

jak wielkość i innowacyjność. Na zakończenie prezentacji prowadzący scharakteryzowali 

zaproponowane w raporcie metodologicznym podstawowe pytania badawcze. 

Kolejna część spotkania związana była z ogólną dyskusją w trakcie, której uczestnicy zwrócili uwagę 

na potrzebę uwzględnienia w analizie dokumentów strategicznych realizowanych obecnie – głównie 

wyników procesu wyboru inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim.   

Uczestnicy zgłosili uwagę na fakt, iż z punktu widzenia mikroprzedsiębiorców dostępność do lokalnej 

bazy naukowej jest kluczowa z punktu widzenia ich innowacyjności i możliwości prowadzenia i 

wdrażania prac B+R. Dodatkowo lokalne ośrodki naukowe mają istotne znaczenie dla kształtowania 

kadr dla przedsiębiorców, dlatego współpraca (zgłaszanie potrzeb przez przedsiębiorców) w tym 

zakresie powinna być większa. 

Kolejny wątek dotyczył zbadania ilości pieniędzy publicznych przekazanych do tej pory na rozwój B+R 

w regionie ze szczególnym uwzględnieniem podziału na wydatki infrastrukturalne oraz na projekty 

badawcze. Prowadzący zadeklarowali uwzględnienie tych aspektów, niemniej jednak dostępność 

danych i odpowiednich przekrojów analitycznych będzie kluczowa.  



 

 

 

W części warsztatowej spotkania dokonano podziału zaproszonych na 4 grupy robocze. Każda z grup 

w czasie ok. 1 godziny dyskutowała nad najważniejszymi zagadnieniami, które mają być podjęte w 

omawianej Diagnozie sektorowej odnosząc się do obszarów i kluczowych pytań zaproponowanych 

przez Zespół realizujący oraz proponując nowe obszary i pytania badawcze.  Następnie wszystkie 

zagadnienie zostały wypisane na wspólnych tablicach i nastąpiło głosowanie (każdy uczestnik miał 3 

głosy) w celu priorytetyzacji obszarów, które powinny zostać zaadresowane w Diagnozie.  

W wyniku prac warsztatowych uczestnicy zgodzili się z przedstawionymi pytaniami badawczymi. 

Wskazano na szereg uszczegółowień, które zostaną uwzględnione  w analizie, a dotyczące m.in. 

infrastruktury B+R, popytu na naukę w regionie, efektywności i mobilności sektora edukacji i B+R, 

efektywności wydatków publicznych, wielkości bazy podatkowej dla regionu, aspektów związanych z 

centrami offshoringowymi, współpraca na linii samorząd-nauka czy też uwzględnienie procesu 

wyłaniania się inteligentnych specjalizacji.  

Wskazane nowe obszary badawcze: 

1. Proces wyboru inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim 

2. Sektory kreatywne i ich znaczenie dla Pomorza 

3. Innowacje społeczne 

4. Wykorzystanie w woj. infrastruktury wspierającej działalność innowacyjną 

5. Współpraca środowisk związanych z przedsiębiorczością i kulturą 

6. Znaczenie sektora non-profit dla rozwoju przedsiębiorczości, innowacji i nauki 

Kwestie, które w wyniku głosowania, uzyskały największą liczbę głosów to: 

1. Innowacje społeczne 

2. Intensywność współpracy samorząd-nauka 

3. Sektory kreatywne i ich znaczenie dla Pomorza 

4. Oczekiwania nauki i biznesu 

5. Popyt/podaż na rynku pracy a system edukacji 

6. Baza podatkowa 

7. Efektywność wydatków publicznych 

8. Współpraca kultury i biznesu 

 

 

 



 

 

 

Organizatorzy dziękują ponownie za udział wszystkim uczestnikom warsztatu i konstruktywny wkład 

w prace badawcze.  

Przypominamy o możliwości przesyłania wypełnionych ankiet oraz materiałów, które powinny być 

wykorzystane przez autorów Diagnozy na adres:  strategia@metropoliagdanska.pl 

Kontakt do prowadzącego prace analityczne w obszarze Diagnozy: 

t.brodzicki@instytut-rozwoju.org 
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