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DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

STRATEGIA ROZWOJU METROPOLII 2030



4 główne etapy projektu

1. Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej

2. Opracowanie Strategii GOM2. Opracowanie Strategii GOM

3. Opracowanie Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania GOM

4. Wzmocnienie Stowarzyszenia jako sieci 

współpracy 



1.Diagnoza sytuacji społeczno-

gospodarczej gospodarczej 



Sporządzonych zostanie 10 diagnoz w formie 

ekspertyz nt. możliwości rozwojowych OM. Ekspertyzy 

zawierać będą:

• elementy prognoz i scenariuszy wariantów 

rozwoju do 2030 r. orazrozwoju do 2030 r. oraz

• studia porównawcze obejmujące:

• zróżnicowanie wewnętrzne OM – stan różnych sektorów 

w poszczególnych samorządach oraz

• porównania z podobnymi OM w kraju i na wybranych 

przykładach zagranicznych



Etapy prac w ramach Diagnozy: 
• powołanie 10 grup roboczych z przedstawicieli 

samorządów i Partnerów

• ogłoszenie przetargu na kompleksowe 

opracowanie Diagnozy, Strategii 2030 i opracowanie Diagnozy, Strategii 2030 i 

Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego 

OM - wybór wykonawcy

• opracowanie przez Wykonawcę 10 diagnoz w 

formie ekspertyz



Etapy prac w ramach Diagnozy: 
• organizacja 10 spotkań warsztatowych 

Partnerów w grupach roboczych po 20 osób –

każda z grup będzie dokonywać konsultacji 1 

ekspertyzyekspertyzy

• organizacja konsultacji społecznych - 10 

spotkań z podmiotami zewnętrznymi - w celu 

prezentacji wyników ekspertyz oraz 

wysłuchania uwag mieszkańców



5 obszarów tematycznych:

I. Rozwój gospodarczy

II. Kultura i turystyka

III. Aktywność zawodowa i edukacyjnaIII. Aktywność zawodowa i edukacyjna

IV. Aktywność społeczna

V. Infrastruktura



Obszar: aktywność zawodowa i edukacyjna

Grupy robocze:

I. Grupa robocza ds. edukacji i rynku pracy

Ekspertyza:Ekspertyza:

1) Edukacja i rynek pracy – analiza rynku pracy 

pod kątem potrzeb systemu edukacji na 

poziomie powiat/gmina



Obszar: aktywność społeczna
Grupy robocze:

I. Grupa robocza ds. polityki społecznej i wykluczenia 

społecznego

Ekspertyzy:Ekspertyzy:

1) Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu

2) Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz 

rewitalizacja obszarów zdegradowanych w kontekście 

wzmocnienia lokalnych więzi społecznych



Obszar: aktywność społeczna

Grupy robocze:

I. Grupa robocza ds. zdrowia i kapitału społecznego

Ekspertyza:Ekspertyza:

1) Kapitał społeczny + zdrowie



Podsumowanie:

Łącznie: 

− 3 grupy robocze− 3 grupy robocze

− 4 ekspertyzy



Podział na obszary tematyczne spójny z:

Regionalnymi Programami Strategicznymi

Obszarami badawczymi w Strategii ZITObszarami badawczymi w Strategii ZIT

Komisjami działającymi w ramach GOM



Dziękuję za uwagę!


