UCHWAŁA Nr 72/110/16
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na rzecz Inteligentnych
Specjalizacji Pomorza
Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1392 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), Rozdziału III litera A,
punkt 8 - Zasada inteligentnej specjalizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, stanowiącej Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020 oraz Części II punkt 3 - Mechanizm identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji
regionu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności”,
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz
Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego
Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015, zmienionej Uchwałą nr 967/277/13 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku, oraz Uchwałą nr 644/55/15 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 2 lipca 2015 roku, oraz § 2 ust. 8 Regulaminu konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza, stanowiącego
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 475/351/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
zorganizowania Konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza i przyjęcia regulaminu tego konkursu oraz
wyznaczenia terminu dostarczania aplikacji wstępnych na Konkurs, zmienionej Uchwałą nr 1043/392/14 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku w związku z § 4 Uchwały nr 316/31/15 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji
w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza uchwala się, co ustępuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Województwo Pomorskie Porozumienia na rzecz
Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie offshore i portowo-logistyczne
z podmiotami identyfikującymi się z Inteligentną Specjalizacją Pomorza z obszaru ISP 1 – Technologie
offshore i portowo-logistyczne.
2. Projekt Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Województwo Pomorskie Porozumienia na rzecz
Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie interaktywne w środowisku nasyconym
informacyjnie z podmiotami identyfikującymi się z Inteligentną Specjalizacją Pomorza z obszaru ISP 2
– Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.
2. Projekt Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Województwo Pomorskie Porozumienia na rzecz
Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle,
dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie z podmiotami identyfikującymi się
z Inteligentną Specjalizacją Pomorza z obszaru ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji,
przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie.
2. Projekt Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Województwo Pomorskie Porozumienia na rzecz
Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie medyczne w zakresie chorób
cywilizacyjnych i okresu starzenia z podmiotami identyfikującymi się z Inteligentną Specjalizacją
Pomorza z obszaru ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu
starzenia.
2. Projekt Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Gospodarczego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zasadę inteligentnej specjalizacji oraz jej znaczenie dla polityki rozwoju regionu określono
w Rozdziale III litera A, punkt 8 Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020).
Identyfikacja Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) ma znaczenie dla realizacji SRWP 2020 i jest
powiązana z implementacją wszystkich Regionalnych Programów Strategicznych (RPS). Jest również
istotnym elementem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
ISP to obszary gospodarki o dużym potencjale rozwoju i innowacyjności, istotne z punktu widzenia
konkurencyjności gospodarki województwa pomorskiego, które bazują na unikatowych zasobach
regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach, których zakłada się m.in. realizację prac
badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju
konkurencyjnych w skali krajowej i międzynarodowej produktów i usług rynkowych.

Założenia procedury identyfikacji ISP, oparte na podejściu oddolnym w ścisłej współpracy
z zainteresowanymi środowiskami gospodarczymi i naukowymi, wyznaczone zostały w Regionalnym
Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności” (Część II
punkt 3 - Mechanizm identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji regionu). Na tej podstawie
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął szczegółowy Regulamin Konkursu na wybór inteligentnych
specjalizacji Pomorza.
Zarząd Województwa Pomorskiego w drodze uchwały podjął ostateczną decyzję o wyborze czterech
ISP:
1) ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne (dawniej: Technologie off-shore
i portowo-logistyczne);
2) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
(dawniej: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii
i paliw oraz w budownictwie);
4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia
(dawniej : Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się)
oraz podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Partnerstwem działającym w ramach ISP, w celu
uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ISP.
Wynegocjowane porozumienia, w szczególności:
- określają cele rozwoju ISP, jej zakres przedmiotowy oraz priorytetowe kierunki badawcze,
odnoszące się do problemów badawczych, których rozwiązanie jest kluczowe dla rozwoju
danej specjalizacji;
- formułują zasady i formy wsparcia przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju unikalnych
technologii, produktów i usług, m.in. w oparciu o projekty badawczo-rozwojowe;
- określają zasady i formy wsparcia poprawiające warunki ramowe dla rozwoju specjalizacji,
w tym poprzez promowanie i priorytetowe traktowanie uzgodnionych przedsięwzięć
o oddziaływaniu horyzontalnym, przynoszących istotne korzyści całej specjalizacji;
- identyfikują i przyczyniają się do pogłębienia współpracy na rzecz rozwoju ISP,
w szczególności pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami reprezentującymi sektor nauki
w celu rozwijania unikalnych technologii, produktów, usług, a także pomiędzy nimi
a jednostkami samorządu terytorialnego.
Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

