Załącznik do Uchwały 1902/63/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia z 21.08.2019 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu
„Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 -2030”
wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
Podstawa prawna:
- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1295);
- art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
512).

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego na lata 2019 -2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, trwały
od 8 marca do 15 sierpnia 2019 roku. Zaproszenie do udziału w konsultacjach
społecznych projektu wraz z prognozą umieszczono:


na Tablicy Ogłoszeń BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,



na stronie internetowej Regionalnej Platformy i Obserwatorium Innowacji
INNOBSERVATOR SILESIA,



w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje,



na stronach internetowych Obserwatoriów Specjalistycznych,



w prasie.

W trakcie konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego” odbyły się 3 spotkania konsultacyjne: 1 w Parku Naukowo Technologicznym

„Technopark

Gliwice”

Sp.

z

o.o.

w

Gliwicach,

1 w Świętochłowicach oraz 1 w Katowicach z udziałem przedsiębiorców,
przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych (45 osób).
W trakcie konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego” odbyły się 2 konferencje:



„Śląskie z potencjałem” -

11 kwietnia 2019 r. (z udziałem przedstawicieli

jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, jednostek naukowobadawczych,

instytucji

społeczno-gospodarczych

oraz

organizacji

pozarządowych).


„Akademia Śląska” – 26 maja 2019 roku (z udziałem przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych,
instytucji społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych).

Projekt „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego” przesłany został
do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania opinii i ewentualnych uwag do
niniejszego dokumentu.
Dla

projektu

„Programu

Rozwoju

Technologii

Województwa

Śląskiego”

przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków realizacji
Programu, której elementem była prognoza. Wydział Rozwoju Regionalnego wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego
Wojewódzkiego

Inspektoratu

Sanitarnego

o

udzielenie

opinii

dotyczącej

proponowanego zakresu i stopnia szczegółowości przeprowadzania strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Wszelkie sugestie zaproponowane przez
Wydział Rozwoju Regionalnego zostały zaopiniowane pozytywnie przez powyższe
instytucje.
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu Programu, było
włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy
przedstawicieli nauki, sektora przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu oraz
mieszkańców regionu. Pozwoliło to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby
w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio
będzie się przekładało na efektywność realizacji Programu i jakość realizowanych
zadań publicznych.
Rekomendacje wynikające z poszczególnych etapów konsultacji stanowiły istotne
podsumowanie

założeń

przedstawionych

w

projekcie

„Programu

Rozwoju

Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 -2030”. W konsultacjach
społecznych wzięło udział blisko 260 osób.

Szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji
społecznych oraz odniesienie się do nich przedstawia tabela poniżej. Wszelkie
zgłoszone uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zgodnie z proponowanym, ogólnym
sposobem odniesienia się do nich, zostały wykorzystane przy opracowywaniu
końcowego dokumentu Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego.

Lp.

1

2

Treść informacji (uwagi, wniosku)

Zgłaszający

Data
zgłoszenia

Odniesienie się i
planowany sposób
wykorzystania uwagi,
wyjaśnienie

Wdrażanie programu, pkt 5.
strona 98.
W dotychczas obowiązującym
Programie poza dokumentem
zasadniczym opracowano i
przyjęto model wdrożeniowy,
który nakreśla ścieżkę
implementacji programu.
Aktualnie, dla zachowania
spójności i ciągłości konieczne
jest również zarysowanie takiej
ścieżki. Ze względu na mnogość
bytów wskazane jest by
zrezygnować z odrębnego
dokumentu pn.: Model
wdrożeniowy i zintegrować go z
zasadniczym dokumentem PRT.
Wdrażanie programu, pkt 5.
strona 98.
Dokumenty Programowe powinny
zawierać indykatywne ramy
finansowe dla realizacji ujętych w
nich celów i przedsięwzięć, tak by
zapewniona była ich realizacja.

NCG New
Consulting
Group

13.03.2019

Uwaga została
uwzględniona.

NCG New
Consulting
Group

13.03.2019

Uwaga została
uwzględniona.
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