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DRG-II-2-OI.0103.2.2020 

Załącznik nr 1 do SOPZ 

 

Analiza odpowie na co najmniej następujące szczegółowe pytania badawcze: 

1. Jakie inteligentne specjalizacje subregionalne, zgodnie z przyjętą w niniejszym SOPZ 
definicją i w oparciu o analizę obejmującą 5 wymiarów (SOPZ pkt. 4.2), zidentyfikowano  
w omawianym subregionie? 

2. Czy zidentyfikowane inteligentne specjalizacje subregionalne wpisują się w przyjęty zestaw 
6 inteligentnych specjalizacji regionalnych a jeśli tak to w jakim zakresie? 

3. Które ze zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji subregionalnych mają szczególnie 
silny potencjał do rozwoju? Jaka przewidziana jest ich dynamika rozwoju? 

4. W ramach których zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji subregionalnych 
występuje najczęściej współpraca na linii biznes-nauka? 

5. Jakie kierunki kształcenia przyjąć w najbliższej perspektywie w celu zaspokojenia potrzeb 
subregionu? 

6. Jaki zestaw PKD można przyporządkować do każdej ze zidentyfikowanych inteligentnych 
specjalizacji subregionalnych? 

7. Czy istniejące tereny inwestycyjne kształtowane są pod wybrane inteligentne specjalizacje? 
Jeśli tak to jakie? Jaki jest stopień wykorzystania powierzchni poszczególnych terenów? 

8. Czy planowane są w najbliższym czasie nowe tereny inwestycyjne? Jeśli tak, to ile i czy będą 
miały swoje specjalizacje? 

9. Jak kształtuje się struktura przedsiębiorstw wg: 
a) PKD 2007; 
b) inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski (RIS3) 
c) wielkości przedsiębiorstwa (zatrudnienia); 
d) rodzaju działalności gospodarczej (handel, usługa, produkcja, IOB, 

stowarzyszenie ...); 
e) lokalizacji (powiat). 

Odpowiedzi na pytanie należy udzielić z podziałem na wartość nominalną i udział 
procentowy. 

10. Jaka jest dynamika rozwoju przedsiębiorczości w subregionie? 
11. Jak przedstawia się struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia (wg powiatów)? 
12. Czy występują rodzaje działalności gospodarczej odznaczające się szczególnie wzrostem 

pozycji konkurencyjnej? Jeśli tak, to które? 
13. Jakie i ile przedsięwzięć zrealizowano z Funduszy Europejskich w ramach dofinansowania 

2007 -2013 i obecnej perspektywy? 
14. Czy były w tym inwestycje w działalność innowacyjną 

a) rodzaj innowacyjności 
b) skalę innowacyjności? 

15. Jakiego rodzaju innowacyjnością (produktowa, technologiczna, organizacyjna) 
charakteryzują się wskazane projekty? 

16. Jakie bariery przedsiębiorstwa napotykają przy wprowadzaniu innowacji? 
17. Jakie mogą być przewagi konkurencyjne analizowanego subregionu kaliskiego? 
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18. Które ze zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych mają szczególnie silny potencjał 
do rozwoju? 

19. Czy można wskazać branże/branżę, które/a w ostatnich latach wykazuje się ożywieniem 
na rynku międzynarodowym? 

20. W jakich branżach gospodarki subregionu należy wzmocnić wsparcie zatrudnienia  
i dlaczego? 

21. Jakie są nowe obszary niszowe, które mogłyby wpłynąć na zmianę struktury zatrudnienia? 
22. Jak kształtuje się potencjał subregionu w obszarach gospodarki zeroemisyjnej w kontekście  

strategii „Czysta planeta dla wszystkich” przyjętej przez Komisję Europejską? 
23. Czy wykorzystuje się potencjał naturalny subregionu m.in. geotermię, energię odnawialną, 

gospodarkę zeroemisyjną? 
24. Czy identyfikuje się branże i zawody, które wymagają wsparcia EFS, aby następnie je 

wspierać poprzez system kryteriów konkursowych? Jeśli tak to jakie? 
25. Jakie dziedziny nauki preferowane są na lokalnych uczelniach i czy zaspokajają lokalne 

potrzeby? 
26. Czy są dziedziny nauki, które wymagają wsparcia? 
27. Jakie kierunki interwencji należy wzmacniać w przyszłości, w kontekście zmieniających się 

warunków funkcjonowania rynku pracy (w tym procesów demograficznych, uwarunkowań 
wynikających z sytuacji kryzysowych w gospodarce itp.) 

a) rodzaj przedsiębiorstw, jeśli tak, to który/e? 
b) sekcje, dział gospodarki według PKD 2007, jeśli tak, to który/e? 
c) rozwiązanie innowacyjne, jeśli tak, to które? 

28. Jakie są dobre praktyki stosowane przez podmioty publiczne mające wpływ na niwelowanie 
negatywnych zjawisk gospodarczych charakteryzujących subregion kaliskim? 

29. Jakie są formy wsparcia udzielane przez JST dla lokalnych środowisk gospodarczych? 
30. Czy JST podjęły inicjatywy mające na celu powstawania klastrów na terenie subregionu 

kaliskiego? 
31. Czy strategiczne dokumenty lokalne (np. Strategie rozwoju, plany rozwoju, lokalne 

i gminne programy rewitalizacji) obowiązujące obecnie w JST uwzględniają wspieranie 
i rozwój inteligentnych specjalizacji w subregionie kaliskim? 

Lista pytań badawczych zostanie poszerzona o propozycje Wykonawcy. 
 


