
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Kontynuujemy współtworzenie Strategii 2030+ 

 

Szanowni Państwo, 

w 2019 roku rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, które zakończyły się 

opracowaniem diagnozy województwa kujawsko-pomorskiego, stanowiącej podstawę do dalszych 

prac nad Strategią. 

Z początkiem 2020 roku wspólnie z partnerami społeczno-gospodarczymi i samorządowymi 

zaczęliśmy wypracowywać programową część Strategii. Ta faza prac, nazwana „współtworzeniem” 

projektu Strategii, była bardzo owocna – łącznie odbyło się ponad pięćdziesiąt spotkań, przebiegały 

one przy dużej frekwencji oraz przy znacznym zaangażowaniu partnerów. Skutkowało to licznymi i w 

zdecydowanej większości zasadnymi, jak też rzetelnie przygotowanymi postulatami oraz 

oczekiwaniami kierowanymi pod adresem Strategii. Jednak pandemia COVID-19, która pojawiła się w 

Polsce na początku marca 2020 roku spowodowała wprowadzenie bardzo restrykcyjnych ograniczeń 

w zakresie np. organizacji spotkań, co uniemożliwiło dokończenie procesu współtworzenia Strategii w 

zaplanowanej formie.  

W związku z tym na podstawie przeprowadzonej diagnozy i zebranych propozycji od partnerów 

sporządzono Założenia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 

Strategia Przyspieszenia 2030+, których upublicznienie umożliwi wszystkim zainteresowanym 

zgłoszenie postulatów do Strategii jeszcze na etapie tworzenia projektu dokumentu, a więc umożliwi 

dokończenie procesu jego współtworzenia.  

W związku z powyższym prezentujemy Państwu Założenia Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ przyjęte przez Zarząd w dniu 

13 maja 2020 r. i zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących tego dokumentu do dnia 

2 czerwca 2020 r. na adres strategia@kujawsko-pomorskie.pl lub drogą pisemną na adres: 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

z dopiskiem „Założenia Strategii województwa kujawsko-pomorskiego 2030” 

mailto:strategia@kujawsko-pomorskie.pl


Zgłoszone przez Państwa w tym terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone jeszcze na etapie 

tworzenia projektu Strategii. Natomiast po przygotowaniu projektu dokumentu zostaną ogłoszone 

formalne konsultacje projektu Strategii, wynikające z ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju.  

Zgłoszenie uwag i wniosków w procesie współtworzenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem przygotowania Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Plan Przyspieszenia 2030+. Klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych zamieszczona jest na formularzu zgłaszania 

uwag i wniosków do Założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 

Plan Przyspieszenia 2030+ (etap współtworzenia Strategii 2030+).   

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego 

Urzędu Marszałkowskiego 

20 maja 2020 r.  


