Szanowni Paostwo,
W związku z realizacją międzynarodowego projektu 4POWER, poświęconego rozwojowi gospodarki
regionów nadmorskich w oparciu o morską energetykę wiatrową, zwracamy się z uprzejmą prośbą o
wypełnienie niniejszego kwestionariusza.
Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą działao możliwych do podjęcia w skali regionalnej, w celu
wzmocnienia roli sektora w gospodarce regionu. Zaproponowane działania bazują na podobnych
inicjatywach, zrealizowanych w krajach Unii Europejskiej aktywnie wspierających rozwój morskiej
energetyki wiatrowej.

„Plan działania na rzecz morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich”
1. Ogólna ocena wykonalności zaproponowanych działao
a. Czy zaproponowane obszary działao priorytetowych wyczerpują możliwości działao
na rzecz sektora prowadzonych z poziomu regionu?
Jakie inne działania wskazaliby Paostwo jako istotne i możliwe do przeprowadzenia z
poziomu regionu?

2. Międzysektorowa współpraca badawczo-rozwojowa
a. Czy zaproponowane działania są adekwatne w stosunku do potrzeb?
b. Czy wspólny program badawczo-rozwojowy jest w stanie zagwarantowad stworzenie
konkurencyjnych rozwiązao technologicznych oraz ich szybką komercjalizację?
c. Czy takie przedsięwzięcie jest wykonalne bez udziału dużych firm inwestorskich?
d. Czy oferta krajowych jednostek badawczo-rozwojowych jest atrakcyjna dla
przemysłu?
e. Czy instrumenty finansowe dla nauki w Polsce umożliwiają przygotowanie
konkurencyjnych rozwiązao w czasie umożliwiającym wyjście naprzeciw
oczekiwaniom przemysłu?
3. Infrastruktura portowa dla morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu offshore
a. Czy zaproponowane działania są adekwatne w stosunku do potrzeb?
b. Czy studium funkcji małych portów w kontekście rozwoju morskiej energetyki
wiatrowej może wesprzed proces ukierunkowany na ich modernizację?
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c. Czy obecna struktura własnościowa małych portów umożliwia skuteczny rozwój
małych portów jako lokalnych ośrodków rozwoju gospodarczego?
d. Czy struktura własnościowa umożliwia przygotowanie skutecznego programu
modernizacji portów?
e. Czy realizacja tego typu inwestycji jest możliwa bez bezpośredniej współpracy z
inwestorem?
4. Infrastruktura szkoleniowa i badawcza
a. Czy zaproponowane działania są adekwatne w stosunku do potrzeb?
b. Czy wiedza zgromadzona w krajowych jednostkach rozwojowo-badawczych jest
wystarczająca na uruchomienie programu szkoleo w zakresie bezpieczeostwa pracy
w warunkach morskich?
c. Czy wspólny program badao warunków klimatycznych i środowiskowych jest
adekwatnym i skutecznym narzędziem wsparcia dla inwestorów na polskich farm
wiatrowych?
d. Czy dostępne narzędzia finansowego wsparcia programów badawczych umożliwią
realizację programu w czasie pozwalającym na ich wykorzystanie przez przemysł oraz
inwestorów?
5. Edukacja dla sektora offshore
a. Czy zaproponowane działania są adekwatne w stosunku do potrzeb?
b. Czy zakres i poziom morskiej edukacji technicznej na poziomie średnim i wyższym
odpowiada wymaganiom sektora?
c. Czy zaplecze techniczne i dostępne możliwości praktycznej nauki zawodu umożliwia
kształcenie kadry na poziomie wymaganym przez sektor?
d. Czy działania w postaci rozbudowy zaplecza służącego praktycznej nauce zawodu w
morskich szkołach średnich, są praktykowane lub leżą w zainteresowaniu krajowych
przedsiębiorstw morskich?
6. Budowa akceptacji społecznej
a. Czy zaproponowane działania wyczerpują możliwości działao na poziomie regionu?
b. Czy uważają Paostwo, że istnieje koniecznośd wzmocnienia dobrego wizerunku
branży morskiej w kraju, a w szczególności w centralnych ośrodkach decyzyjnych?
c. Czy promocja dokonao sektora morskiego zrealizowanych we współpracy ze
znaczącymi firmami na rynku międzynarodowym, może pomóc w uzyskaniu wsparcia
w postaci sprzyjających przepisów, instrumentów finansowania dla sektora
morskiego?
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