I. Część diagnostyczna
Ad. 1. Metodologia badania zakładała silne powiązanie przedsiębiorczości z zagadnieniem
innowacyjności. Podzielam opinię recenzenta, iż zagadnienie innowacyjności jest w Polsce
niezmiernie trudne do zidentyfikowania a dotychczas realizowane badania w tym zakresie są bardzo
niewymierne.
Ad.2.






Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskazane przez recenzenta to
niezmiernie ważne, jak nie podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Jednak
zgodnie z metodologią Międzynarodowej Organizacji Pracy dane zebrane w toku badania
dostępne są głównie jako dane dla całego kraju i tylko w podstawowym zakresie dla
województw. Z uwagi na lokalny charakter analizowanego zagadnienia poczynione analizy
rynku pracy, oparte na obszernych i solidnych danych z PUP w Dzierżoniowie uważane są za
wystarczające.
Kwestia identyfikacji potencjalnych nowych, planowanych inwestycji mogących generować
miejsca pracy jest bardzo trudna do wykonania. W toku diagnozy nie udało się wskazać na
tego typu inwestycje mające istotny wpływ na poprawę sytuacji na rynku pracy. Samorząd
lokalny nie przyjmuje współcześnie roli inwestora w tak dużej skali zatrudnienia natomiast
inwestycje prywatne w tym zakresie nie da się zidentyfikować.
Współpraca PUP z przedsiębiorcami wykazana została w rozdziale charakteryzującym
podmioty z zakresu wspierania aktywności społeczno – zawodowej.

Ad. 3.



Zagadnienie bezdomności zostało wskazane w tabelach zbiorczych (od tabeli 28, od strony
50). Są to dane pochodzące z gminnych ośrodków pomocy społecznej.
Zagadnienie dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich z uwagi na brak dostępnych
danych w podziale na miasto – wieś jest trudne do jednoznacznego zaprezentowania. Dane
Głównego Urzędu Statystycznego agregowane są do poziomu NUTS-4 co w ogólnie nie daje
obrazu całości zjawiska. Kwestia dywersyfikacji zatrudnienia na wsi jest pośrednio
sygnalizowana na w rozdziale dotyczącym podmiotów gospodarczych i osób pracujących.

Ad.4.


Rozdział został poszerzony i zgodnie z uwagą recenzenta wskazane zostały inteligentne
specjalizacje dla województwie dolnośląskim (na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji)

Ad.5.


Do rozdziału charakteryzującego podmioty wspierające aktywność społeczno – zawodową
dodano brakującą Lokalną Grupę Działania „Ślężanie”, działającą w gminach Ziemi
Dzierżoniowskiej oraz trzy dodatkowe organizacje przedsiębiorców i pracodawców

II. Część strategiczna
Ad. 1. Poprawiono zgodnie z sugestią recenzenta
Ad. 2. Kwestie wdrażania i finansowania Programu zostały doprecyzowane zgodnie z sugestią
recenzenta.

III. Uwagi ogólne
Ad.1. Zgodnie z sugestią recenzenta we wstępie do dokumentu zastosowano przypis wyjaśniający
zamienne stosowanie dwóch nazw: „Ziemia Dzierżoniowska” i Powiat Dzierżoniowski. We wstępnie
podano również definicję obszaru funkcjonalnego wg KPZK 2030. Zastosowana definicja ma charakter
sygnalny, bardziej odpowiednim miejscem na ewentualne zaprezentowanie szerszych definicji może
być główna strategia rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej.
Ad. 2. Zaproponowany przez recenzenta zakres jest na obecnym etapie trudny do zrealizowania.
Wskazane elementy nie były zawarte we metodologii badawczej.
Ad. 3. Dokument wzbogacono o badana prof. Hanny Golewskiej – Majkowskiej w zakresie analizy
atrakcyjności inwestycyjnej.

Ad. 4.




Rozdział wnioski i rekomendacje przeredagowany został nieznacznie przeredagowany.
Ograniczono się głównie do rekomendacji, gdyż to one głównie stanowią treść podrozdziału.
Z założenia rekomendacje skierowane są do jednoski odpowiedzialnej za wdrażanie
Programu.
Zaproponowane działania w znaczącej części wynikają z diagnozy, zarówno tej
przeprowadzonej w ramach prac nad Programem jak i tej wykonanej na potrzeby Strategii
głównej. Ponadto zaproponowane działania są wynikiem wnikliwej diagnozy możliwości
finansowania programu. Bez uwzględnienia możliwości finansowanych nie można wytyczać
działań, stąd nie wszystkie działania opierają się bezpośrednio na wynikach diagnozy. Taka
możliwość jest dopuszczalna, gdyż tworzenie niniejszego programy nie jest objęte tak
rygorystycznym podejściem metodycznym w zakresie spójności części diagnostycznej i
strategicznej – jak ma to np. miejsce w przypadku Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.

Ad. 5. Opracowano syntetyczną wersję dokumentu (50 stron), pozostawiając pełną wersję w jednym
pliku.

