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Przyjęte stanowiska, opinie/Ustalenia

Tematyka
DOLNOŚLĄSKIE

1.

9.12.2019

Posiedzenia plenarne WRDS
grudzień 2019
1. Wręczenie nominacji nowym członkom WRDS WD. p.o. Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawił „Regionalny
2. Przyjęcie
uchwał
w
sprawie
nowych Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019”.
przewodniczących
oraz
opinii
w
sprawie
„Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia Nowo powołany przewodniczący na 2020 rok powiedział, iż czuje się zaszczycony, że
na 2019 rok.
organizacja Dolnośląscy Pracodawcy otrzymała propozycję przewodniczenia Radzie w
następnej kadencji. Przypomniał, że na Dolnym Śląsku powstały jako pierwsze w kraju
Koalicja Pracodawców i Porozumienie Koalicja Partnerów Społecznych. Tradycja
dialogowania jest więc bardzo silna. Dodał także, że ma nadzieję, iż w 2020 roku będzie
się udawało, jak dotychczas, wypracowywać wspólne stanowiska w drodze konsensusu.

.

Przyjęto także uchwały w sprawie zmiany przewodniczącego do końca 2019 roku
i przewodniczącego w 2020 roku. Dokończenie kadencji strony rządowej w Radzie
powierzono Jarosławowi Obremskiemu, natomiast nowym przewodniczącym Rady w
2020 roku został Prezes Dolnośląskich Pracodawców reprezentujących stronę
pracodawców w WRDS WD.
Wskazano także nową przewodniczącą Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia
ustawicznego WRDS WD. Została nią wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców,
reprezentująca stronę pracodawców.
Posiedzenia Prezydium WRDS
grudzień 2019
Brak posiedzeń

1.

3.12.2019

Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
grudzień 2019
1. Prezentacja Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Pierwszy z tematów przedstawiła Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
2011-2020.
Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
2. Informacja na temat współpracy z mikro, małymi i
średnimi przedsiębiorcami w zakresie finansowania i

rozliczania dotacji oraz rodzajów wsparcia z
Dolnośląską
Instytucją
Pośredniczącą
oraz
Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym.

W drugiej części spotkania partnerzy społeczni wysłuchali informacji dyrektora
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz prezesa Dolnośląskiego Funduszu
Gospodarczego na temat współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami w
zakresie finansowania i rozliczania dotacji oraz rodzajów wsparcia.
Po dyskusji ustalono, że na następnym spotkaniu warto przedstawić informację o
strategii w kontekście działań KGHM Polska Miedź, a także, jakie podjęto działania i
co zostało zrealizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy. Wniesiono również
o przedstawienie informacji, ile międzynarodowych projektów gospodarczych i z
jakim skutkiem zrealizowania w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.
Uczestnicy spotkania wspólnie dyskutowali na temat tego, co i w jaki sposób należy
poprawić w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej wniosków o wsparcie finansowe,
aby proces rozliczania dotacji czy pożyczek przebiegał sprawniej niż dotychczas.

