
Spotkanie podsumowujące Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim 

 W dniu 20 marca 2019 r. w Sali Rycerskiej gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się spotkanie członków Zespołu ds. analizy szans                         

i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.                                         

w województwie zachodniopomorskim.  

 W styczniu 2019 r. Pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, docenił prace wojewódzkich zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. i zwrócił uwagę na znaczenie opracowanych 

przez zespoły dokumentów, które mogłyby być niezwykle pomocne w procesie aktualizacji 

strategii rozwoju województw. 

Minister szczególnie podkreślił znaczenie opracowań diagnostycznych dotyczących 

sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, a także zaproponowane dla poszczególnych 

regionów kierunki interwencji, które już posłużyły jako wkład w procesie aktualizacji Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2010(2030). 

Zgodnie z pierwotnym założeniem opracowane materiały mogą zostać wykorzystane                      

w innych procesach planowania strategicznego i pracach programowych, w tym właśnie 

aktualizacji rozwoju województw. 

 W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski, 

który podziękował członkom Zespołu za przybycie i zaangażowanie w prace nad strategią 

rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w naszym województwie. Przewodniczący Zespołu 

podkreślił, że stworzenie strategii regionu jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem                         

i z tych właśnie powodów do Zespołu powołane zostały osoby dysponujące rozległą i fachową 

wiedzą dotyczącą diagnozowanych obszarów. Dodał także, że dokument, który powstał                            

w wyniku prac Zespołu posłuży do aktualizacji strategii rozwoju naszego regionu, a także 

zachęcił do dalszego aktywnego udziału w przyszłych pracach dotyczących tworzenia 

programów w ramach nowej perspektywy finansowej UE. 

Podczas spotkania Pan Adam Kalinowski Wiceprzewodniczący Zespołu przedstawił 

wnioski wynikające z prac nad dokumentem, który członkowie Zespołu mogą w dalszym ciągu 

opiniować i zgłaszać swoje uwagi, natomiast Pani Izabela Świgoń przewodnicząca 



międzydziałowego zespołu przy ZODR w Barzkowicach przypomniała o umieszczeniu   

ostatecznej wersji dokumentu na stronie: www.zodr.pl w zakładce: Strategia, wieś i rolnictwo.  

Następnie Pan Andrzej Czerwiński główny specjalista ZODR w Barzkowicach 

Oddział w Koszalinie przedstawił prezentację, w której omówił prace Zespołu nad dokumentem 

diagnozującym województwo zachodniopomorskie w ramach aktualizacji Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.  

Przypomniał zebranym o harmonogramie prac, przedstawił spis zagadnień 

opracowanego dokumentu, a także prognozę trendów rozwojowych dla naszego województwa.                                            

W podsumowaniu położył nacisk na wypracowane przez Zespół priorytetowe kierunki 

interwencji. 

Na zakończenie Pan Przewodniczący Marek Subocz jeszcze raz podkreślił znaczenie 

zaangażowania członków Zespołu na rzecz właściwego uwzględnienia roli rolnictwa                                       

i obszarów wiejskich w rozwoju województwa. 

                 

Fot.1 Od lewej Wiceprzewodniczący Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz 

potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.- pan Adam Kalinowski 

Dyrektor ZODR w Barzkowicach, pan Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski 

Przewodniczący Zespołu oraz pani Karin Kmiecik zastępca Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ZUW  w Szczecinie 

http://www.zodr.pl/


                                       
Fot.2. Pan Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski Przewodniczący Zespołu                                             

ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. 

 

 

Fot.3. Pan Adam Kalinowski Dyrektor ZODR w Barzkowicach Wiceprzewodniczący Zespołu                                            

ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. 



                       
Fot.4. Pan Andrzej Czerwiński główny specjalista ZODR w Barzkowicach Oddział w Koszalinie          

 

 

                                 
Fot.5. Członkowie Zespołu podczas spotkania w ZUW w Szczecinie 20.03.2019 r. 



                                  
Fot.6. Członkowie Zespołu podczas spotkania w ZUW w Szczecinie 20.03.2019 r.  

 

                                
Fot.7. Członkowie Zespołu podczas spotkania w ZUW w Szczecinie 20.03.2019 r. 



 

 

 


