Idea oraz założenia spotkań regionalnych
- think tank Forum Rozwoju Regionalnego
(swoisty „Manifest” określający kierunki planowanych działań)

Współczesny rozwój regionalny wymaga ciągłego zaangażowania szerokiego kręgu partnerów
społeczno-gospodarczych, co pozwala na optymalną identyfikację wyzwań, ustalenie celów
i kierunków działań oraz obiektywną kontrolę procesu realizacji przyjętych ustaleń. W odniesieniu do
województwa kujawsko-pomorskiego jest to związane z procesem realizacji przyjętej w 2013 roku
Strategii Rozwoju w perspektywie 2020+. Głównym narzędziem jej wdrażania jest idea „Moderny
Kujawsko-Pomorskiej”,

zakładająca

aktywny

udział

środowisk

społeczno-zawodowych,

gospodarczych, naukowych i samorządowych w szeroko pojętym procesie zarządzania rozwojem
regionalnym poprzez współuczestnictwo w doborze instrumentów zarządzania a następnie analizie
i ocenie stopnia realizacji przyjętych celów. Kolejne ważne zagadnienie to tworzenie warunków dla
wzmocnienia potencjału konkurencyjnego oraz poziomu innowacyjności regionu. W warunkach
regionu kujawsko-pomorskiego niezwykle istotnym zagadnieniem jest integracja wewnętrzna oraz
budowanie tożsamości terytorialnej poprzez przekształcenia regionalnej wspólnoty interesów we
wspólnotę celów. Konieczne jest zatem zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych do
aktywnego udziału w budowaniu potencjału rozwojowego regionu oraz tworzeniu silnych podstaw
regionalnej samorządności. Najważniejszym instrumentem dla tak postawionego celu jest debata
publiczna pozwalająca na wymianę poglądów, kreowanie nowych rozwiązań oraz stwarzanie
warunków do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki niej możliwym będzie udzielenie
odpowiedzi na pytania istotne z punktu widzenia rozwoju a mianowicie:
- co czyni nas silniejszymi,
- w których obszarach aktywności społeczno-gospodarczej możemy być silniejsi,
- co możemy u siebie poprawić-jakie mamy szanse na rozwój i poprawę jakości życia.
Wydaje się, że pożądanym i oczekiwanym efektem dyskusji powinno być :
- włączenie wszystkich w realizację idei modernizacji regionu,
- kreowanie społecznej otwartości,
- budowanie społecznego zaufania,
- rozwój komunikacji społecznej,
-wspieranie kreatywności,
- kreowanie postaw proinnowacyjnych,

- wspieranie procesu decyzyjnego.
Tak pojmowane zaangażowanie w rozwój przyniesie efekty organizacyjne, społeczne,
intelektualne oraz kulturowe, a zarazem stanowić będzie realizację idei partycypacji społecznej
umożliwiającej włączenie wszystkich zainteresowanych w proces zarządzania regionem. Jedną z form
takiego właśnie uczestnictwa będą cykliczne spotkania eksperckie w ramach planowanej Forum
Rozwoju Regionalnego, organizowane z inicjatywy środowisk samorządowych, gospodarczych
i naukowych naszego regionu. Wynikiem aktywności tego forum powinno być wypracowanie modelu
współdziałania różnych środowisk na rzecz rozwoju regionalnego, zaproponowanie kompleksowego
systemu integracji i koordynacji polityk publicznych mających wymiar terytorialny, a także
zwiększenie roli procesu koordynacji działań. W ten sposób możemy przyczynić się do wypracowania
założeń kujawsko-pomorskiego modelu rozwoju.
Zakładamy, że jeśli proponowana formuła dyskursu się sprawdzi, przerodzi się w pierwszy
regionalny think tank, skupiający autorytety oraz ekspertów z zakresu rozwoju regionalnego. Forma
ta pozwoli na niezależne wobec struktur publicznych oraz grup interesu formułowanie opinii
i ekspertyz oraz realizację badań i analiz.

