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Działania Grupy Przemysł w najbliższych miesiącach

GRUPA DZIAŁAŃ ZGODNIE Z DEKLARACJĄ 

PLATFORMY
NAJBLIŻSZE ZADANIA OPERACJONALIZACJA

Kreowanie kompetencji oraz możliwości inwestycyjnych w 

obszarze gospodarczym powiązanym z rozwojem morskiej 

energetyki wiatrowej.

Promocja projektów flagowych Województwa Pomorskiego na 

konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w 

Serocku 13-15.06.2022. Spotkania z przedstwicielami branży,

▪ Omówienie priorytetów na spotkaniu Grupy Przemysł

(1. tydzień czerwca, najprawdopodobniej 1 lub 2 czerwca do 

potwierdzenia do końca tygodnia – miejsce: Inkubator Starter)

Prowadzenie działań badawczo-rozwojowych w celu 

wypracowywania nowych rozwiązań  w zakresie budowy i 

utrzymania morskich farm wiatrowych, poprawy 

efektywności wytwarzania energii i  jej przesyłu, a także 

dążenie do obniżania kosztów jej produkcji.

Dalsze prace nad Agendą Badawczą Offshore Wind), identyfikacja

projektów, próba wpięcia finansowania inwestycji i offshore wind w 

strategię i programy Województwa.

Mapa drogowa dla wykorzystania doświadczeń inkubacji projektów 

w Inkubatorze Starter.

▪ Prezentacja długoterminowego podejścia Inkubator Starter do 

MEW - na spotkaniu Grupy Przemysł.

▪ Kontynuacja wymiany informacji na spotkaniach Rady ds. 

Innowacyjności (2 tydzień czerwca).

▪ Aktywne uczestnictwo w Grupach Roboczych Umowy 

Sektorowej, w szczególności Grupa 2 (B+R).

Prowadzenie działań informacyjnych dla przedsiębiorców i 

inwestorów. Utworzenie strony internetowej Pomorskiej 

Platformy Morskiej Energetyki Wiatrowej. Prowadzenie 

działań informacyjnych promujących.

Kontyuacja spotkań z klastrami europejskimi. Uzgodnienie 

prezentacji pomorskich przedsiębiorstw dla głównych europejskicj 

regionach związanych z morską energetyką wiatrową.

Możliwość organizacji szkoleń lub spotkań informacyjnych z 

wybranymi osobami z branży lub z konkretnych tematów.

▪ Omówienie priorytetów na spotkaniu Grupy Przemysł

(1. tydzień czerwca, najprawdopodobniej 1 lub 2 czerwca do 

potwierdzenia do końca tygodnia – miejsce: Inkubator Starter).

Współkształtowanie uregulowań prawnych 

umożliwiających realizację inwestycji z zakresu morskich 

farm wiatrowych. Podejmowanie działań lobbingowych na 

rzecz przygotowania prawodawstwa niezbędnego dla 

sprawnego rozwoju tego obszaru.

Zbieranie informacji od podmiotów zrzeszonych, grup roboczych 

na temat barier legislacyjnych i kierowanie oraz adresowanie ich.

▪ Aktywne uczestnictwo w Grupach Roboczych Umowy 

Sektorowej, w szczególności Grupa 3 (supply chain).

Budowanie relacji międzynarodowych, pozwalających na 

finansowanie innowacyjnych projektów związanych z 

technologiami produkcji energii odnawialnej, wymianę 

wiedzy technicznej oraz transfer dobrych praktyk z zakresu 

przygotowania rynku pracy. 

Nawiązanie ustrukturyzowanej i systematycznej współpracy z 

europejskimi i polskimi regionami z określeniem obszarów 

współpracy.

▪ Dalsze próby formatowania projektów na poziomie 

europejskim – do omówienia na spotkaniu Grupy Przemysł 

oraz Rady Innowacyjności.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE ROBOCZE GRUPY PRZEMYSŁ – 1 LUB 2 CZERWCA 

(INKUBATOR STARTER)


