Załącznik 1. Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych projektu RPS RG
Uwagi zostały zgłoszone przez następujące osoby/podmioty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Biuro Rozwoju Miasta Gdynia
Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (oddział Gdynia)
Fundacja "Liczy się każdy z nas"
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości
Gdański Obszar Metropolitalny
Gmina Słupsk
InnoBaltica
INTEL
Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe w Gdańsku
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA
Miasto Gdynia
Miasto Słupsk
Ośrodek Myśli Morskiej Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Europejska Szkoła Wyższa
w Sopocie
Politechnika Gdańska
Polski Klaster Morski
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń NT NOT Gdańsk
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Powiat Kościerski
PPT PKS Oliwa S.A.
Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Starostwo Lębork - Wiktor Tyburski
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Subregion Nadwiślański
Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB
Urząd Miasta Gdyni jako lider powiatów województwa pomorskiego
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Urząd Miejski w Chojnicach
Urząd Miejski w Gdańsku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzkie Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego
Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
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Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych projektu RPS RG.
Lp.

1.

Osoba / Podmiot

Gdański Obszar
Metropolitalny

Str.

14

2.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

4

3.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

4

Uwaga

Propozycja modyfikacji

DIAGNOZA STANU POMORSKIEJ GOSPODARKI
W systemie szkolnictwa brakuje ścisłej
współpracy między szkołami na
poszczególnych etapach kształcenia mającej
na celu ukierunkowanie uczniów pod kątem
ich zdolności od najniższych etapów
edukacyjnych. Uczeń często jest
niedoinformowany o możliwości dalszego
kształcenia, specyfice konkretnego kierunku,
natomiast jego dotychczasowa wiedza jest
zbyt ogólna, gdyż nie ma możliwości
Dodać nowy punkt 13.:
zdobycia wiedzy w konkretnej dziedzinie.
„Strategie kształcenia przyszłych wysoko
Uczniowie w czasie kolejnych etapów
wyspecjalizowanych pracowników województwa
kształcenia powinni mieć świadomość
pomorskiego poprzez współpracę w zakresie edukacji
możliwości wyboru ścieżki zawodowej oraz
od etapu szkolnictwa szczebla podstawowego,
działań, które muszą podjąć w celu jej
poprzez etap gimnazjalny i ponadgimnazjalny do
osiągnięcia. Dla przykładu - by wykształcić
szkolnictwa wyższego.”
wysoko wyspecjalizowanych inżynierów
techniki wskazane jest prowadzenie zajęć
rozwijających talenty w zakresie rysunku
(najpierw w ogóle, potem technicznego),
ćwiczenia wspomagające ścisły umysł
(matematyka) itp. Aby wykształcić bardzo
dobrych lekarzy – należy od etapu szkoły
podstawowej rozwijać uzdolnione w tym
kierunku dzieci w zakresie biologii i chemii.
Zgłoszenie propozycji dotyczy modernizacji
Dalszy rozwój technologii ICT prowadzi do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
głębokiej transformacji we wszystkich dziedzinach
którego prowadzenie należy do zadań
ludzkiego życia, szczególnie edukacji, administracji
organów administracji publicznej, a w
publicznej i formach pracy.
szczególności służby geodezyjnej
Obszar potencjału Dolnej Wisły jest dalece
Nadmorskie położenie w Dorzeczu Dolnej Wisły
nie odkryty i niewykorzystany. RPS powinien stwarza dla regionu szereg szans związanych z
dostrzegać ten potencjał w perspektywie
gospodarczym wykorzystaniem zasobów morza, a
szans na rozwój gospodarczy oraz jako
także współpracą w Regionie Bałtyckim w ramach
szansę na rozwój charakterystycznych
powiązań gospodarczych, administracyjnych,
specjalizacji regionu.
kulturowych czy infrastrukturalnych…
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Rozstrzygnięcie
uwagi

Częściowo
uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Uzasadnienie

Zmodyfikowano zapis w Diagnozie w
obszarze szkolnictwa wyższego poprzez
uwzględnienie braku ścisłej współpracy
pomiędzy szkołami na różnych etapach
kształcenia.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Urząd Miejski w
Gdańsku
4.

4-5
Gdański Obszar
Metropolitarny

5.

6.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster
Morski

4

410

Uwaga

W celu przyciągnięcia do regionu kapitału
ludzkiego nieodzownym wydaje się
stworzenie odpowiednich warunków
mieszkaniowych. Dużą rolę powinny tu
odegrać TBS, których podstawowym celem
działania jest budowanie lokali mieszkalnych
i ich eksploatacja na zasadach najmu. W
chwili obecnej Gdańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada
tereny inwestycyjne pod budowę około 1200
mieszkań. Stworzenie nowych programów
finansowania budownictwa na wynajem
pozwoli na szybkie zwiększenie ilość
planowanych inwestycji.

Kluczowym zagadnieniem w tematyce RPS
jest gospodarka – a więc trend
globalizowania się gospodarki
(determinujący globalizowanie się innych
systemów) powinien być wpisany.
Ważna jest też świadomość wszystkich
skutków gospodarczych globalizacji –
szczególnie w sytuacji, kiedy miejsce
produkcji produkcyjna oddala się od miejsca
konsumpcji – wywołując b. zróżnicowane
(pozytywne-negatywne) skutki.
Ad propozycja 1
Dzięki nadmorskiemu położeniu, porty
morskie korzystają z połączeń żeglugowych –
w tym ‘autostrad morskich”.
Walor
nadmorskiego
położenia
jest
decydującym
dla
rozwoju
turystyki
przyjazdowej w regionie.

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Należy, stworzyć politykę budowy mieszkań na
wynajem o umiarkowanych czynszach, adresowaną
do wybranych grup odbiorców, wymagających
wsparcia (np. młodzieży studenckiej, pracowników
nauki, specjalistów poszukiwanych na rynku pracy,
wybitnych sportowców itp.). Możliwy jest również
program partycypacji instytucjonalnej w kosztach
budowy mieszkań przez duże firmy i instytucje
zainteresowane w uzyskaniu mieszkań na wynajem
dla swoich pracowników. Wzrost liczby mieszkań na
wynajem o umiarkowanym czynszu zwiększa
atrakcyjność inwestycyjną regionu, miasta i
przyczynia się do zmniejszenia skali emigracji
zarobkowej, przede wszystkim wśród ludzi młodych.

Nie uwzględniono

Dodatkowa propozycja GOM
Proponujemy przeformułować zapis:
„…Z kolei wysoka jakość życia determinuje znaczącą
atrakcyjność osiedleńczą, co stanowi zasób dla
przyciągania do regionu zarówno kapitału
biznesowego w postaci inwestycji zewnętrznych, jak i
kapitału ludzkiego (studenci, pracownicy).”

Niezasadna

Gospodarka globalna, wszechobecna komunikacja
mobilna oraz globalne sieci informacyjne i
komunikacyjne są czynnikami napędzającymi ten
proces. Z drugiej strony, powstają koszty globalizacji
– w tym upadek tradycyjnych, lokalnych przemysłów
i usług, zaplecza edukacyjnego i naukowobadawczego gospodarki, wydłużoną trasę i czas
transport.
Kolejnym etapem rozwoju ICT będzie (…)

Częściowo
uwzględniono

1. Nadmorskie położenie stwarza dla regionu szereg
szans związanych z gospodarczym wykorzystaniem
zasobów morza (m.in. innowacyjny przemysł
stoczniowy, atrakcyjne dla handlu połączenia
morskie, turystyka morska) a także współpracą (…).
Pomorskie należy gospodarczo, historycznie i
3

Uzasadnienie

Z założenia Diagnoza stanu pomorskiej
gospodarki opisuje obecny stan a nie skupia
się na proponowaniu konkretnych zadań
do realizacji.
RPS RG koncentruje się na działaniach
możliwych do osiągnięcia oraz
pozostających w kompetencji SWP.

Częściowo
uwzględniono

Sformułowany zapis już istnieje w
dokumencie RPS RG.

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie powstających kosztów
globalizacji.

Ad. 1
Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie zasobów morza,
podkreślenie przynależności do Regionu
Morza Bałtyckiego oraz wskazania na
wzrost liczby połączeń żeglugowych o
znaczeniu globalnym.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Ad propozycja 2
Znaczenie gospodarcze RMB – „regionu
Europy XXI” przekłada się na znaczenie
województwa pomorskiego.

kulturowo do Regionu Morza Bałtyckiego,
zaliczanego do najbardziej konkurencyjnych
gospodarek na świecie. Kraje tego regionu: Szwecja,
Finlandia, Niemcy i Dania są liderami innowacyjności
– szczególnie w gospodarce – a naszymi sąsiadami i
partnerami gospodarczymi.

Ad propozycja 3
Prognoza Baltic Outlook 2030 przyjmuje, że
porty w Gdyni i Gdańsku osiągną najwyższy
w regionie wzrost ilości przeładowanych
ładunków.
Ad propozycja 4
Trójmiejski Obszar Metropolitalny – i inne
ośrodki miejskie – są atrakcyjnym terenem
rozwoju sieci globalnych firm handlowych.
Ad propozycja 5
Przetwórnia ryb w powiecie słupskim
(„Morpol” – „Marine Harvest” należy do
największych pracodawców w regionie.
Ad propozycja 6
Transport jest jednym z najważniejszych
czynników
determinujących
rozwój
gospodarczy kraju.
Ad propozycja 7.
Na wzrost eksportu – przez porty morskie
Pomorza
–
będzie
miał
wpływ
modernizowany korytarz kolejowy BałtykAdriatyk.
Powstał również ośrodek stymulujący
współpracę gospodarczą w RMB – „Amber
Expo”.
7.

Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB

5

Stwierdzenie oczywistego faktu, który nie
został ujęty w RPS RG

Rozstrzygnięcie
uwagi

Ad 5
RPS RG nie wskazuje konkretnych
podmiotów gospodarczych
wyróżniających województwo pomorskie.
Ad 6.
Brak wskazania na konkretne dane
liczbowe.

(…) wpłyną na poprawę ich pozycji konkurencyjnej
na rynku bałtyckim. Przewiduje się zwiększenie liczby
połączeń żeglugowych, w tym połączeń o znaczeniu
globalnym obsługiwanych przez terminale
kontenerowe w Gdańsku i w Gdyni.

Ad. 11
Szczegółowa diagnoza dotycząca
dostępności komunikacyjnej regionu
znajduje się w zapisach RPS Transport

5. Ostatnie zdanie: Wzrasta liczba
wielkopowierzchniowych centrów/galerii
handlowych

Ad. 12.
Propozycja zbyt szczegółowa jak na
zapisy dokumentu o charakterze
strategicznym.

6. (ostatnie zdanie). Wyraźny jest trend rozwoju
przetwórstwa ryb, głównie importowanych. W
województwie jest najwięcej – w skali Polski – i
największe – w skali Unii Europejskiej – przetwórnie
łososia norweskiego.
11. Niska jakość i skuteczność oferty kierowanej do
inwestorów zewnętrznych, w tym słabość rozwiązań
systemowych – a przede wszystkim brak
konkurencyjnych,
efektywnych
systemów
transportowych (infrastruktura), ogranicza możliwość
(…).
12. (…) terminale kontenerowe, pomorskie porty
lotnicze, Autostrada A-1, kolejowe korytarze
towarowe, a także nowoczesny ośrodek targowowystawienniczy – „Amber Expo”. W skali kraju (…).
Uzupełnić zapis następująco:
Atutem Pomorskiego jest fakt [….] gospodarki
narodowej a także dobrze rozwinięty sektor
stoczniowy o silnej pozycji eksportowej.
4

Uzasadnienie

Uwzględniono

Lp.
8.

9.

Osoba / Podmiot
Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

Str.

5

5

Uwaga
Stwierdzenie oczywistego faktu, który nie
został ujęty w RPS RG

Wskazanie na konieczność utworzenia bazy
danych referencyjnych, jako podstawy
lokalizacji różnego typu informacji celem
umożliwienia przygotowanie odpowiedniej
oferty dla potencjalnego inwestora
zewnętrznego oraz usprawnienia prac
przygotowawczych i projektowych inwestycji
w tym opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Propozycja modyfikacji
Uzupełnić zapis następująco:
Wśród branż wykorzystujących […] logistyka
morska, morskie stocznie nowobudujące i stocznie
remontowe, i stocznie specjalistyczne, dostawcy
wyposażenia okrętowego a także branża offshore.
Stworzenie odpowiedniej, atrakcyjnej oferty dla
potencjalnego inwestora zewnętrznego wymaga
utworzenia infrastruktury informacji przestrzennej,
której elementem są rejestry referencyjne zawierające
dane zasobu geodezyjnego i kartograficznego..
Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych jest
istotny dla utworzenia bazy informacji, jednakże
obecny stan danych oraz systemów informatycznych
służących do gromadzenia danych geodezyjnych i
kartograficznych nie pozwala na zbudowanie
rejestrów referencyjnych charakteryzujących się
interoperacyjnością i harmonizacją zbiorów oraz
umożliwiających prowadzenie i wymianę danych
zawartych w rejestrach, w formatach
międzynarodowych XML/GML. Konieczne jest
również wdrożenie rozwiązań eliminujących
powtarzalność manualną czynności wykonywanych
przez organy administracji geodezyjnej różnego
szczebla, która prowadzi do braku spójności
topologicznej opracowań geodezyjnych i
kartograficznych. Utworzenie zintegrowanej
informacji o nieruchomościach nie jest możliwe bez
gruntownej modernizacji zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, która powinna obejmować budowę
nowych lub odpowiednie dostosowanie istniejących
baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGIB)
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
(GESUT) i danych topograficznych (BDOT500) oraz
modernizację ewidencji gruntów i budynków.
Oferta dla inwestora zewnętrznego powinna zawierać
informacje o walorach przestrzeni rozpatrywanej pod
kątem wyboru lokalizacji inwestycji. Utworzenie
referencyjnych baz danych pozwoli na zlokalizowanie
informacji będących w posiadaniu podmiotów
5

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Uwzględniono

Zapisy zbyt szczegółowe.
Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Częściowo
uwzględniono

Propozycje działań zawierają się w
zakresie interwencji przewidzianym w
Celu szczegółowym 1.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.

Lp.

10.

11.

12.

Osoba / Podmiot

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku

Str.

5

5

6

Uwaga

Uporządkowanie baz danych zasobu
geodezyjnego i kartograficznego usprawni i
umożliwi wykonanie dokumentacji
projektowej i powykonawczej inwestycji oraz
opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Szansą na wykorzystanie potencjału
transportowego regionu i tym samym rozwój
portów morskich i terminali kontenerowych,
szczególnie w zakresie transportu
multimodalnego jest wykorzystanie Wisły w
zakresie śródlądowej, ekologicznej i
ekonomicznie uzasadnionej drogi
transportowej.
Bardzo ważne jest właściwe ukierunkowanie
rozwoju gospodarczego na terenach
wiejskich, zwłaszcza stworzenie
odpowiednich warunków do rozwoju takiej
przedsiębiorczości pozarolniczej, która nie
spowoduje zniszczenia specyfiki tego terenu,
a zwłaszcza zubożenia bogactwa
kulturowego i historycznego pomorskich wsi.
Zapis ten jest zgodny z założeniami obecnie
przygotowywanego przez PODR
wewnętrznego dokumentu planistycznego
pn. „Program strategiczny PODR w zakresie
pozarolniczej aktywizacji zawodowej na

Propozycja modyfikacji
dysponujących różnego typu danymi. Dostępność do
tych danych z poziomu wspólnej platformy
informatycznej umożliwią wykonywanie
wieloaspektowych analiz, symulacji, prognoz,
projektów i wizualizacji.
Niekorzystne uwarunkowania dla rozwoju zaplecza
logistyczno-transportowego pogłębia fakt, braku
uporządkowania przestrzeni, którą można by
zadysponować dla stworzenia optymalnych
warunków magazynowo- przeładunkowych. Brakuje
nie tylko miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego ale też występuje duża szachownica
stanu władania. Przeprowadzenie modernizacji
ewidencji gruntów i budynków oraz kontynuowanie
scaleń i wymiany gruntów umożliwiłoby stworzenie
uwarunkowań do optymalnego zadysponowania
przestrzenią.
Konteneryzacja i rosnąca
intermodalność transportu, a także stały rozwój
potencjału przeładunkowego i zaplecza
infrastrukturalnego portów Gdańska i Gdyni, wpłyną
na umocnienie ich pozycji
konkurencyjnej na rynku bałtyckim. Przewiduje się
także wzrost lotniczych przewozów
pasażerskich i towarowych. Oczekuje się również
wzrostu przewozów drogą śródlądową.
„Wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców
Pomorza dotyczy głównie terenów aglomeracji
miejskich. Mieszkańcy obszarów wiejskich
województwa pomorskiego charakteryzują się
obecnie stosunkowo niską aktywnością gospodarczą.
W latach 2014 – 2020 przewiduje się tu jednak
dynamiczny rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej,
który powinien uwzględniać ochronę i pełniejsze
wykorzystanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego, w
tym wspierać wytwórczość i tradycyjne usługi
lokalne.”

6

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Zapisy zbyt szczegółowe.

Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.

Uwzględniono

Niezasadna

Proponowane zapisy zawierają się w
Diagnozie w obszarze przedsiębiorczości pkt. 4
(str. 6).

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Nie uwzględniono

Wytyczne w zakresie wskazania
inteligentnych specjalizacji wymagają
przeprowadzenia procesu identyfikacji z
udziałem interesariuszy w oparciu o
obiektywne kryteria wyboru.
Identyfikacja inteligentnych specjalizacji
pomorskich przeprowadzona zostanie do
końca roku 2014.

obszarach wiejskich województwa
pomorskiego na lata 2014-2020”.

13.

14.

15.

Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB
Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB
Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB

6-7

Branża zatrudnia około 1000 osób, poza
usługami na potrzeby sektora w kraju,
znaczna część projektów wykonywana jest
bezpośrednio na eksport, na potrzeby
klientów zagranicznych

Dodać: stoczniową – zapis:
[…] oraz niektóre usługi rynkowe: handel, usługi
projektowe branży stoczniowej

6-7

Stwierdzenie oczywistego faktu, który nie
został ujęty w RPS RG

Dodać: stoczniową – zapis:
Do branż tradycyjnie rozwiniętych w województwie
zalicza się m.in. petrochemiczną, stoczniową,
budownictwo […]

Uwzględniono

6-7

Stwierdzenie zaistniałego już faktu, który nie
został ujęty w RPS RG

Dodać: morska i lądowa – zapis:
[…] a także rozwoju energetyki niekonwencjonalnej
(energia wiatrowa morska i lądowa, gaz z łupków
[…]

Uwzględniono

Do punktu 7 Diagnozy (do 13 wersu od góry, w
p. 7), po słowach „energetyki niekonwencjonalnej”
należałaby dodać, w nawiasie: biogaz

Uwzględniono

Wymieniono tu różne rodzaje energii
odnawialnej, która powinna rozwijać się w
województwie, z pominięciem jednak energii
pochodzącej z produkcji biogazu, co jest
szczególnie istotne dla rozwoju obszarów
wiejskich. Jest to niespójne z projektem RPS
w zakresie Energetyki i Środowiska.
16.

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku

7

Poza tym, konieczność wzrostu produkcji
biogazu wynika z przyjętych krajowych i
regionalnych dokumentów planistycznych:
„Innowacyjna energetyka. Rolnictwo
energetyczne” z 2009 r., „Kierunki rozwoju
biogazowi rolniczych w Polsce w latach 2010
– 2020” z 2010 r.”, „Program rozwoju
elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł
odnawialnych w województwie pomorskim”
z 2010 r.

7

Lp.

Osoba / Podmiot

17.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

18.

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku

19.

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne
oddział Gdynia

Str.

7

8

8

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Wg. jakich kryteriów klastry te zasługują na
szczególne wyróżnienie? Czy została
dokonana analiza efektywności działalności
klastrów? W jakim celu jest zwrócenie
szczególnej uwagi na inicjatywy klastrowe?

(wykreślić w całości)

Uzasadnienie jak wyżej, w p. 1

Do punktu 9 proponuje się dodać na końcu zdanie:
„Brakuje w województwie inkubatorów
przedsiębiorczości działających w sektorze
pozarolniczym na obszarach wiejskich.”
Ten zapis diagnozy jest jak najbardziej słuszny,
natomiast nie znajduje on odzwierciedlenia w
priorytetach określających działania, których celem
jest zminimalizowanie określonego w w/w zapisie
diagnozy zjawiska.
Wydaje mi się konieczne stworzenie takich zapisów
działań w RPS RG, których celem byłoby
doprowadzenie do powstania w woj. pomorskim
inkubatora innowacyjnej przedsiębiorczości
(dotychczas istniejące inkubatory nie są efektywne).
Istnieje potrzeba efektywnego wsparcia
innowacyjnych firm, rozwiązania kompleksowe typu
"one stop shop" , rekiny biznesu, anioły biznesu,
interdyscyplinarne, międzysektorowe zespoły
wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, które w
sposób aktywny będą poszukiwały innowacyjnych
rozwiązań w przedsiębiorstwach pomysłów
racjonalizatorskich i w przypadku znalezienia
innowacji dającej szansę na wdrożenie, udzielą
wszelkiej niezbędnej pomocy, aby wdrożenie w
gospodarce innowacji, racjonalizacji nastąpiło.
Zespoły te muszą posiadać wszelkie niezbędne
narzędzia, aby działać skutecznie, tj.
1. możliwość dokonania rzetelnej oceny innowacji,
wynalazku, pomysłu racjonalizatorskiego,
2. możliwość wsparcia naukowo-badawczego i
certyfikacji innowacji,
3. możliwość wsparcia finansowego projektu,
4. możliwość tworzenia wniosków, których celem
będzie dofinansowanie ze środków europejskich
8

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Częściowo
uwzględniono

Przeformułowano zapis związany z
funkcjonowaniem klastrów kluczowych.

Nie uwzględniono

RPS RG proponuje działania z
wykorzystaniem istniejącego potencjału
Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz
przedsiębiorczości, także w sektorze
pozarolniczym na obszarach wiejskich.

Monitoring efektywności Instytucji
Otoczenia Biznesu zaplanowano w
Działaniu 1.1.3
Niezasadna

Dodatkowo pomiar i monitoring
efektywności Instytucji Otoczenia Biznesu na
poziomie centralnym zostanie
wprowadzony do części RPS RG jako
postulat oczekiwań wobec władz
centralnych.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

dalszego rozwoju innowacyjnego projektu
5. możliwość zapewnienia opieki biznesowomenadźerskiej dla projektu innowacyjnego,
6. możliwość zapewnienia ochrony patentowej
innowacji,
7. możliwość aktywnego poszukiwania na rynku
przedsięwzięć innowacyjnych (nie czekanie, aż ktoś
się zgłosi do zespołu)
Gdańska Agencja
Rozwoju
Gospodarczego
20.

21.

22.

Gdański Obszar
Metropolitarny
Urząd Miejski w
Gdańsku
Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB
Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB

9

GARG została utworzona w celu wspierania
i opieki nad inwestorami oraz promocji
gospodarczej Gdańska i Metropolii
Gdańskiej i od początku współtworzy Invest
in Pomerania.

Brak wśród wymienianych instytucji tworzących
Invest in Pomerania. informacji o Gdańskiej Agencji
Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (GARG).
Prosimy o uzupełnienie.

Uwzględniono

9

Stwierdzenie oczywistego faktu, który nie
został ujęty w RPS RG

Dodać: Grupa Remontowa – zapis:
[…] dobry wynik eksportowy regionu to działalność
głownie dużych firm (np. Grupa Lotos, Grupa
Remontowa)

Niezasadna

9

Stwierdzenie oczywistego faktu, który nie
został ujęty w RPS RG

Uzupełnić zapis następująco:
W skali kraju […] produktów IT, produkcji i remontu
statków i jednostek pływających, wyposażenia
okrętowego, jachtów, produkcji sprzętu […]

Zmodyfikowano poprzez usunięcie nazw
własnych firm.

Uwzględniono
Zapisy zbyt szczegółowe.

23.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

10

Konieczność modernizacji danych
geodezyjnych i kartograficznych dla
zbudowania referencyjnych baz danych

Brak referencyjnej bazy danych przestrzennych
uniemożliwia zdiagnozowanie obszarów
zaniedbanych pod względem różnych działań oraz
skoordynowanie działań rozproszonych

9

Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.

Lp.

24.

25.

Osoba / Podmiot

Subregion
Nadwiślański

Metropolitalne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

Str.

11

1114

Starostwo Lębork

26.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster

1114

Uwaga
W ostatnich latach, między innymi dzięki
środkom unijnych nastąpiła znaczna
rozbudowa infrastruktury służącej wspieraniu
przedsiębiorczości na terenie województwa
pomorskiego. Jednak samo województwo na
dzień dzisiejszy nie należy do kluczowych
polskich regionów przyciągających duże
inwestycje gospodarcze. Tym bardziej należy
uwzględnić i podkreślić ten temat już w
diagnozie programu.
W systemie szkolnictwa brakuje ścisłej
współpracy między szkołami na
poszczególnych etapach kształcenia mającej
na celu ukierunkowanie uczniów pod kątem
ich zdolności od najniższych etapów
edukacyjnych. Uczeń często jest
niedoinformowany o możliwości dalszego
kształcenia, specyfice konkretnego kierunku,
natomiast jego dotychczasowa wiedza jest
zbyt ogólna, gdyż nie ma możliwości
zdobycia wiedzy w konkretnej dziedzinie.
Uczniowie w czasie kolejnych etapów
kształcenia powinni mieć świadomość
możliwości wyboru ścieżki zawodowej oraz
działań, które muszą podjąć w celu jej
osiągnięcia. Dla przykładu - by wykształcić
wysoko wyspecjalizowanych inżynierów
techniki wskazane jest prowadzenie zajęć
rozwijających talenty w zakresie rysunku
(najpierw w ogóle, potem technicznego),
ćwiczenia wspomagające ścisły umysł
(matematyka) itp. Aby wykształcić bardzo
dobrych lekarzy – należy od etapu szkoły
podstawowej rozwijać uzdolnione w tym
kierunku dzieci w zakresie biologii i chemii.
Wyższe uczelnie koncentrują swoją misję na
edukacji, nie mając potencjału (efekt wielości,
relatywnie słabych ekonomicznie uczelni) –
do rozwoju zaplecza naukowo-badawczego,
sieci współpracy, inicjowania projektów

Propozycja modyfikacji
18. Atutem województwa pomorskiego jest istniejąca
i rozwijająca się infrastruktura wsparcia
przedsiębiorczości w postaci parków naukowotechnologicznych ( Trójmiasto ), parków
przemysłowo-technologicznych ( subregion
Nadwiślański – Kwidzyn ) i innych terenów
inwestycyjnych ( np. Sztum ) oraz inkubatorów
subregionu Nadwiślańskiego.

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
Na istnienie potencjału w zakresie
infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości
wskazano w punkcie 9 Diagnoza w obszarze
przedsiębiorczości.

Nie uwzględniono
Zbyt wysoki poziom szczegółowości
proponowanego zapisu z punktu widzenia
dokumentu strategicznego jakim jest RPS
RG.

Zmodyfikowano zapis w Diagnozie w
obszarze szkolnictwa wyższego poprzez
uwzględnienie braku ścisłej współpracy
pomiędzy szkołami na różnych etapach
kształcenia.
Wprowadzenie dodatkowego punktu:
Strategie kształcenia przyszłych wysoko
wyspecjalizowanych pracowników województwa
pomorskiego poprzez współpracę w zakresie edukacji
od etapu szkolnictwa szczebla podstawowego,
poprzez etap gimnazjalny i ponadgimnazjalny do
szkolnictwa wyższego.

Częściowo
uwzględniono

Propozycja znajduje swoje
odzwierciedlenie w działaniu 2.1.3, gdzie
w zakresie interwencji projektuje się
działania propagujące współpracę uczelni,
szkół średnich odnośnie koordynacji
polityki stypendialnej.
Kwestie związane ze szkolnictwem na
poziomem podstawowym, gimnazjalnym,
średnim i ustawicznym są szczegółowo
uwzględnione w zapisach RPS AZS.

6. (nowy). W regionie nie powstają nowe instytuty
naukowo-badawcze, dostosowane do potrzeb
modernizującej się i globalizującej gospodarki – w
tym transportu międzynarodowego. Istniejące
instytuty naukowo-badawcze mają wąsko
10

Uwzględniono

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Morski

27.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

1213

Uwaga
unijnych.
Przytoczone w treści dokumentu odniesienia
do rankingów szkół wyższych zaprzeczają
powyższemu stwierdzeniu, gdyż obok takich
ośrodków jak warszawski, krakowski,
poznański i wrocławski pomorskie
szkolnictwo wyższe należy do czołówki. Z
całą pewnością użyty w tym zdaniu argument
„brak istotnego wzrostu zainteresowania
studiowaniem w regionie osób spoza
województwa i kraju” jest nietrafiony, bo
mówi o ujęciu dynamicznym (wzrost
zainteresowania), a nie o poziomie
zainteresowania. Można sobie wyobrazić
wysokie zainteresowanie i przez lata całe brak
wzrostu zainteresowania. Po drugie, podana
tam liczba 97% studentów ostatniego roku,
jako studentów z woj. pomorskiego budzi
poważne wątpliwości. W Uniwersytecie
Gdańskim , wg danych Ośrodka
Informatycznego, aż 33% studentów jest
spoza woj. pomorskiego.
Aktualnie w Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym kształci się 660 studentów z
zagranicy oraz 2178 studentów z innych
województw, co łącznie stanowi ok. 45%
ogółu studentów kształcących się na
GUMed.
W opublikowanym w maju br. na łamach
tygodnika Polityka rankingu 45 najlepszych
polskich uczelni, 2 pomorskie uczelnie
znalazły się w pierwszej dziesiątce tego
zestawienia. Ranking objął 86 uczelni,
głównie publicznych, posiadających
uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora w co najmniej dwóch
dyscyplinach i które mają obowiązek
prowadzenia badań oraz publikowania ich
rezultatów.

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

wyspecjalizowany i hermetyczny profil działalności.

Proponuję się przeredagować zapisy dotyczące
pozycji pomorskich uczelni w kraju oraz liczby
studentów pochodzących spoza województwa
pomorskiego opierając się na lepszym rozeznaniu
zagadnienia oraz wiarygodnych danych stanowiących
źródło przytaczanych w dokumencie danych
procentowych.
Zapis dokumentu: „Pomorskie szkolnictwo wyższe
nie należy do czołówki krajowych „dostawców”
wiedzy akademickiej, o czym świadczy m.in. brak
istotnego wzrostu zainteresowania studiowaniem
w regionie osób spoza województwa i kraju (97%
studentów ostatniego roku studiów pochodzi z
województwa pomorskiego)”, proponuje się zastąpić
zapisem: „Uczelnie pomorskie prowadzą szereg
unikatowych w skali kraju kierunków związanych z
morzem, gospodarką morską i regionem. Trzy
spośród pomorskich uczelni należą do krajowej
czołówki twórców wiedzy, o czym świadczy m.in.
wysoka pozycja w rankingach oraz systematyczny
poprawa jakości infrastruktury dydaktycznej i
naukowej. Jedna z uczelni plasuje się od szeregu lat w
pierwszej piątce światowych rankingów uczelni
morskich.”
W przypadku braku wiarygodnych danych
dotyczących liczby studentów spoza woj.
pomorskiego proponuje się usunięcie
kontrowersyjnych zapisów.

11

Uwzględniono

Uzasadnienie

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

7

28.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

29.

30.

31.

Fundacja „Liczy się
każdy z nas”

Subregion
Nadwiślański

Wskazanie wyłącznie na elektrownie
wiatrowe nie jest tutaj chyba potrzebne.
Szczególnie, iż np. od już wielu lat
wykorzystujemy z powodzeniem źródła
wodne - istotne miejsce w kraju. Do tego
rozwój technologii fotowoltaicznych oraz
innych OZE nie powinno nas skłaniać to
wyróżnienia wyłącznie el. wiatrowych.

Propozycja modyfikacji

Bardzo dynamicznie rozwijają się
źródła energii wykorzystujące zasoby energii
odnawialnej

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uwzględniono

14

Skłonność ta nie jest zróżnicowana. Jest
wszędzie niska.

Skłonność i stopień zainteresowania zakładaniem
firm akademickich jest niska w przypadku środowisk
naukowych i nieco wyższa w przypadku
studentów i absolwentów.

Uwzględniono

15

Posiadana teoria, której człowiek nie potrafi
wdrożyć w życie, jest niczym. Praktyka czyni
ją użyteczną.

Należy dopisać że oprócz kształtowania nowych
kierunków kształcenia trzeba wspierać możliwe
formy zdobywania praktyk zawodowych poprzez
tworzenie miejsc dla praktykantów i stażystów w
przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych

15

Jako silną stronę województwa pomorskiego
należy podkreślić rozwinięta, ale i obecnie
rozwijającą się infrastrukturę parku
przemysłowo-technologicznego w
subregionie Nadwiślańskim, który z
założenia będzie subregionalnym ośrodkiem
o takim charakterze. W ramach Parku dojdzie
do koncentracji na skalę ponadlokalną
dotychczas rozproszonych działań w
obszarze podniesienia konkurencyjności i

Strefa B+R+I będzie silniejsza i realnie
efektywna gdy kooperacja z biznesem i
przemysłem będzie stała i realna. Brak tych
powiązań jest dziś widoczny i negatywnie
odczuwalny.

6. Dobrze rozwinięta i rozwijająca się infrastruktura
otoczenia biznesu IOB m.in. parki naukowotechnologiczne, park przemysłowo-technologiczny
inkubatory przedsiębiorczości, podmioty wspierające
rozwój MSP, organizacje pracodawców

12

Uzasadnienie

Uwzględniono

Bardzo istotnym deficytem pomorskich instytucji
sfery B+R+I, w tym szkół wyższych, jest
niedostateczny poziom współpracy, otwartości i
elastyczności, którego miarą jest między
innymi niewystarczająca siła powiązań zewnętrznych,
w tym przede wszystkim
międzynarodowych oraz niedostateczny poziom
powiązań gospodarczych z firmami z Pomorza.
Szczególnie z firmami MŚP.

12

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Uwaga

Niezasadna

Uwzględniono

Kwestia zdobywania praktyk zawodowych
została podkreślona w działaniach
Priorytetu 2.1 i Priorytetu 2.2, nie
wyłączając możliwości realizacji praktyk w
organizacjach pozarządowych.

Lp.

32.

33.

Osoba / Podmiot

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

Str.

15

15

Polski Klaster
Morski

Uwaga
innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie MSP, stworzenia warunków dla
współpracy środowiska naukowego ze
światem biznesu, przejścia z systemu
rozproszonych działań w uporządkowany i
kompleksowy system.
Położenie nad morzem to silna strona jak
również położenie wzdłuż odcinka Dolnej
Wisły co m.in. historycznie, od wieków
budowało pozycję regionu i ośrodków gosp.
regionu.
Oficjalna nazwa to: „Region (nie „rejon”)
Morza Bałtyckiego”.
Pozycja gospodarcza Pomorza na mapie
gospodarczej Europy jest wyznaczana przede
wszystkim przez porty morskie,
determinujące przebieg tras
komunikacyjnych. Sektor ten generuje wiele
miejsc pracy w branżach okołoportowych –
głównie w naszym województwie.
Ad 5. Nowoczesna, zintegrowana i
dostosowana do potrzeb gospodarka
komunalna jest ważnym pracodawca i
uczestnikiem gospodarki regionu.

34.

35.

36.

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku
Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku
Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w

16

Uzasadnienie jak wyżej, w p. 1.
Korekta ta jest wynikiem wcześniejszych ww.
poprawek PODR

Propozycja modyfikacji

Renta położenia „Pomorskie – brama na
świat”; korzystne położenie w rejonie Morza
Bałtyckiego. oraz Delty Wisły/Dolnej Wisły

1. Renta położenia „Pomorskie – brama na świat;
korzystne położenie w Regionie Morza Bałtyckiego.
3. (nowy)
Położenie na szlaku pan-europejskich korytarzy
transportowych, umożliwiających rozwój portów
morskich o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej a także rozwój infrastruktury transportu i
innowacyjnych technologii logistycznych
5. (nowy) – Szybko modernizująca się gospodarka
komunalna, w tym transport publiczny

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Uwzględniono

Ad 1.
Zapis zmodyfikowano zgodnie z
propozycją.

Uwzględniono
częściowo

Ad 3.
Zmodyfikowano zapis poprzez
uwzględnienie położenia na szlaku paneuropejskich korytarzy transportowych
oraz rozwój infrastruktury transportu i
innowacyjnych technologii logistycznych.
Ad. 5.
Brak danych potwierdzających
uzasadnienie.
Wspieranie działalności gospodarczej na
terenach wykluczonych (w tym także
wiejskich) należy do zakresu kompetencji
RPS AZS.

W rubryce SZANSE, po punkcie 5, powinno się
dodać kolejny punkt o brzmieniu:
„6. Duży potencjał związany z rozwojem na
obszarach wiejskich działalności pozarolniczej
uwzględniającej ochronę i pełniejsze wykorzystanie
wiejskiego dziedzictwa kulturowego.”

Nie uwzględniono

Częściowo
uwzględniono

Zmodyfikowano zapis w Diagnozie w
obszarze przedsiębiorczości.

Nie
uwzględniono

Uwaga zbyt szczegółowa.

16

Uzasadnienie jak wyżej, w p. 2.
Korekta ta jest wynikiem wcześniejszej ww.
poprawki PODR

W rubryce SZANSE, w treści obecnego punktu 6
należy dodać, w nawiasie: „biogaz”, zgodnie z ww.
Punktem 2.

16

Uzasadnienie jak wyżej, w p. 1.
Korekta ta jest wynikiem wcześniejszych ww.
poprawek PODR

W rubryce ZAGROŻENIA: po punkcie 2 należy
wprowadzić kolejny punkt, o następującej treści:

13

Brak danych potwierdzających
uzasadnienie.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Gdańsku

37.

38.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB

39.

Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB

40.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

„ 3. Nie powstawanie wiejskich inicjatyw klastrowych,
rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach
wiejskich w niepożądanym kierunku, niszczenie
specyficznego dla Pomorza wiejskiego dziedzictwa
kulturowego. Zanik tradycyjnych zawodów, rzemiosł
i przetwórstwa.”

16

Nieuregulowane stany prawne
nieruchomości, rozdrobnienie działek i
czasochłonne procedury służące
przygotowaniu dużych obszarów terenów
publicznych pod zabudowę o znaczeniu
gospodarczym.

18. Brak efektywnej polityki gruntowej,
umożliwiającej przygotowanie ofert odpowiadających
oczekiwaniom dużych inwestorów.
19. Utrzymujący się ogólnopolski status otoczenia
biznesowego – w tym administracji.- o jako mało
przyjaznego dla gospodarki
20. Brak kompleksowej, ujednoliconej i zrozumiałej
(wersje obcojęzyczne) aktualnej informacji o
zasobach i potencjale regionu, poszczególnych gmin i
branż (w tym związanych z handlem zagranicznym)
a także aktualnych i użytecznych danych
statystycznych, planów zagospodarowania
przestrzennego, warunków prawno-finansowych itp.

16

Stwierdzenie oczywistego faktu, który nie
został ujęty w RPS RG

Dopisać punkt:
13. Silna pozycja eksportowa sektora stoczniowego i
offshore, budowy i remontów jednostek pływających
i ich wyposażenia, oraz usług projektowych branży
stoczniowej

16

Zwrócenie uwagi na istotne ograniczenia w
rozwoju regionu, na skutek utrudnionej
mobilności zasobów ludzkich z rejonów o
wysokim bezrobociu do miejsc pracy
Trójmiasta.
(np. branża stoczniowa odczuwa wyraźne
ograniczenia rozwoju na skutek braku
pracowników z rejonu Trójmiasta, a są
dostępni poza Metropolią)

Dopisać punkt:
18. Słaba funkcjonalność transportu wewnątrz
regionu utrudniająca dostępność zasobów ludzkich
dla rozwoju branż tradycyjnie eksportowych

16

Konieczność modernizacji danych
geodezyjnych i kartograficznych dla
zbudowania referencyjnych baz danych

Brak zintegrowanych rejestrów publicznych
zawierających zlokalizowane informacje będące
podstawą do diagnozowania stanów w różnych
dziedzinach życia
14

Uzasadnienie
Z założenia metodologia SWOT
uwzględnia szanse i zagrożenia jako czynniki
o globalnej skali oddziaływania.

Ad 18 i Ad 20
Zapisy zbyt szczegółowe.

Nie uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych..
Ad 19.
Brak danych uzasadniających zmianę
zapisów.

Częściowo
uwzględniono

Niezasadna

Zmodyfikowano zapisy analizy SWOT.

Propozycja modyfikacji jest już zawarta
w analizie SWOT.

Zapisy zbyt szczegółowe.
Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

pomorskiego

Uzasadnienie
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.
Zapisy zbyt szczegółowe.

41.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
16

Możliwość wykorzystania danych
przestrzennych do zlokalizowania informacji

Dostępność do Internetu

Częściowo
uwzględniono

Propozycje działań zawierają się w
zakresie interwencji przewidzianym w
Celu szczegółowym 1.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.

42.

Powiat Kościerski

16

43.

Regionalna Izba
Gospodarcza

16

Rosnące dysproporcje w rozwoju
poszczególnych subregionów są
powodowane przede wszystkim przez
pomijanie Subregionu Południowego a
szczególnie Powiatu Kościerskiego w planach
finansowania przedsięwzięć na szczeblu
Województwa Pomorskiego. Jest to więc
słaba strona wewnętrzna naszego
województwa. Z diagnozy tego i innych
RPS…-ów wynika że podstawą rozwoju
regionów jest sprawna komunikacja i
transport. Pominięcie np. w RPS Transport
dróg wojewódzkich przebiegających przez
teren Powiatu Kościerskiego jest przykładem
właśnie takiego działania samorządu
województwa
Istotna słaba strona szczególnie w
perspektywie programowej 2014-20.

Przeniesienie zapisu do
Uwarunkowania wewnętrzne – Słabe strony

Uwzględniono

Niewystarczające doświadczenie i
kompetencje pomorskich szkół wyższych w

Uwzględniono

15

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Pomorza

44.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

45.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

46.

Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB

47.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

komercjalizacji wyników prac B+R+I,
zachowawczość i przewlekłość procesów
decyzyjnych uczelni.
„Brak współpracy pomiędzy uczelniami i
przedsiębiorcami w istotnej/znaczącej skali”.

16

16

17

17

Bardzo istotny element. Argumentacja to
m.in.:
- kilka lat działalności lobbingowej
promocyjnej Marszałka i Urzędu
Marszałkowskiego
- zaangażowanie RIGP w Dolna Wisłę,
- ostatnia akcja Dziennika Bałtyckiego: Po
drugie autostrada wodna na Wiśle.
Zamiast ograniczać energię do fal morskich
(Bałtyk nie posiada wysokiej średniej rocznej
amplitudy fal morskich – wręcz niską)
napisać o energii wodnej. Jest to szersze
pojęcie i bardziej adekwatne również w
zakresie wykorzystania energii cieków
wodnych. Woj. pomorskie choć wykorzystuje
techniczny potencjał energetyczny rzek to
jest on wykorzystany w woj. na tylko w około
10%. Pozostawia to szeroki zakres do
rozwoju źródeł wodnych (rozproszonych i
ekologicznych OZE).
Zwrócenie uwagi na istotę i siłę branż
związanych z przemysłami morskimi ich
fundamentalnego wpływu na dalszy rozwój
regionu

Optymalizacja podejmowanych decyzji
inwestycyjnych i zagospodarowania
przestrzeni

Gospodarcze wykorzystanie zasobów Dolnej Wisły
Uwzględniono
dopisać

Znaczący potencjał rozwoju energetyki:
konwencjonalnej (reorientacja kierunków
rozwoju polskiej branży paliwowo-energetycznej)
i niekonwencjonalnych (energia
wiatrowa, gaz z łupków, fotowoltaika, energia
wodna).

Dopisać punkt:
13. Niska świadomość odnośnie posiadanego
potencjału tradycyjnych branż regionu związanych z
przemysłami morskimi, w tym sektorem
stoczniowym.

Wykorzystanie potencjału danych zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i powstałej
infrastruktury informacji przestrzennej do
lokalizowania przestrzennego informacji oraz
diagnozowania stanów

16

Częściowo
uwzględniono

Nie uwzględniono

Częściowo
uwzględniono

Zmodyfikowano poprzez uwzględnienie
szerszego pojęcia energii wodnej.

Brak danych uzasadniających zmianę
zapisów.
Zapisy zbyt szczegółowe.
Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
Zapisy zbyt szczegółowe.

48.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

17

Uporządkowanie informacji przestrzennej
stanowi podstawę rozwoju gospodarczego

Brak możliwości zintegrowania danych w celu
opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzenia dokumentacji
projektowych i powykonawczych inwestycji

Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.

NAJWAŻNIEJSE WYZWANIA W PERSPEKTYWIE 2020
Polski Klaster
Morski
49.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

18

4. Wykreowanie niezależnego energetycznie regionu.

Nie uwzględniono

Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS EiŚ.
Propozycja dodatkowego punktu
odnoszącego się do konkretnego sektora
lub branży pomorskiej gospodarki jest
zbyt szczegółowa.

50.

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku

18

Korekta ta jest wynikiem wcześniejszych ww.
poprawek. Jest to istotne wyzwanie,
zwłaszcza dla PODR, wynikające z
postępującej restrukturyzacji rolnictwa (coraz
większego odchodzenia rolników z
rolnictwa). Kreowanie rozwoju
przedsiębiorczości pozarolniczej jest
konieczne z punktu widzenia samorządu
województwa, aby zachować bogactwo
społeczne i kulturowe Pomorza.

Proponowane zapisy zawierają się w
wyzwaniu nr 2 tj. Konkurencyjna gospodarka
oparta o specjalizacje branżowe regionu.
Należałoby tu dodać kolejny 6 punkt o treści:
”6. Harmonijny, zrównoważony rozwój gospodarczy
obszarów wiejskich, w sektorze pozarolniczym,
uwzględniający wiejskie dziedzictwo kulturowe
regionu”

17

Niezasadna

Wsparcie w zakresie konkretnych
sektorów i branż jest elementem
identyfikacji inteligentnych specjalizacji
zapisanych w RPS RG. Zgodnie z
zapisami, wytyczne dotyczące wskazania
inteligentnych specjalizacji wymagają
przeprowadzenia procesu identyfikacji z
udziałem interesariuszy w oparciu o
obiektywne kryteria wyboru. Identyfikacja
inteligentnych specjalizacji pomorskich
przeprowadzona zostanie do końca roku
2014.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
Wspieranie działalności gospodarczej na
terenach wykluczonych (w tym także
obszarów wiejskich) należy do zakresu
RPS AZS.
Propozycja dodatkowego punktu
odnoszącego się do konkretnego sektora
lub branży pomorskiej gospodarki jest
zbyt szczegółowa.

51.

52.

Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB

Fundacja „Liczy się
każdy z nas”

18

Zwrócenie uwagi na istotę i siłę branż
związanych z przemysłami morskimi ich
fundamentalnego wpływu na dalszy rozwój
regionu

18

Dlaczego dotyczy tylko szkół? Oferta innych
instytucji zajmujących się organizacją kursów,
szkoleń, praktyk i staży może być równie
dobra a nawet lepsza od suchych wykładów
organizowanych na uczelniach.

18

W obecnej perspektywie finansowania wiele
instytucji uruchomiło kształcenie poprzez elearning, wiele placówek oświatowych
zostało wyposażonych w nowoczesne
sprzęty podnoszące jakość kształcenia. W
celu poszerzenia tej idei należałoby
promować już istniejące platformy e-learning

Starostwo Lębork
53.

Metropolitalne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów

Dopisać punkt:
6. Lepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w
tradycyjnych branżach regionu związanych z
przemysłami morskimi, w tym sektorem
stoczniowym.

Niezasadna

Niezasadna

WPROWADZENIE DODATKOWEGO
PUNKTU:
„Zwiększenie dostępu do nowoczesnych metod
kształcenia. Promowanie nauczania poprzez elearning wraz z zastosowaniem nowoczesnych
narzędzi edukacyjnych.”

18

Częściowo
uwzględniono

Postulowany zapis zawiera się w punkcie
nr 2 najważniejszych wyzwań do roku
2020 tj. Konkurencyjna gospodarka oparta o
specjalizacje branżowe. Ponadto, wsparcie w
zakresie konkretnych sektorów i branż
jest elementem identyfikacji inteligentnych
specjalizacji zapisanych w RPS RG.
Zgodnie z zapisami, wytyczne dotyczące
wskazania inteligentnych specjalizacji
wymagają przeprowadzenia procesu
identyfikacji z udziałem interesariuszy w
oparciu o obiektywne kryteria wyboru.
Identyfikacja inteligentnych specjalizacji
pomorskich przeprowadzona zostanie do
końca roku 2014.
Kształcenie ustawiczne należy do zakresu
kompetencji RPS AZS.
Zapisy RPS RG, zgodnie z podziałem
kompetencji koncentrują się na
efektywności przedsiębiorstw i
konkurencyjności szkolnictwa wyższego.
Zmodyfikowano poprzez zmiany zapisów
analizy SWOT.
Propozycja znajduje swoje
odzwierciedlenie w działaniu 2.1.3, gdzie
w zakresie interwencji znajduje się
propozycja przedsięwzięcia strategicznego

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

NORDA

Uwaga
w celu ich dalszego użytkowania
(kontynuacja działań). Istniejące platformy elearning oraz zakupione sprzęty powinny być
wzorem do naśladownictwa w kolejnych
perspektywach finansowych..

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Gdański Obszar
Metropolitarny

54.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

55.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

56.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

18

18

18

Optymalizacja decyzji i procesów
inwestycyjnych

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

w zakresie współpracy uczelni i szkół
średnich odnośnie koordynacji polityki
stypendialnej.

(Propozycja GOM) Wypracowany mechanizm
współpracy szkół na wszystkich etapach kształcenia.
Scalenie działań pomiędzy szkołami podstawowymi,
gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi
przyczyni się do wykształcenia wysokiej jakości
specjalistów. Uczeń od etapu szkoły podstawowej
powinien posiadać wiedzę na temat możliwości
wyboru specjalizacji zawodowej oraz zdobywać
specjalistyczną wiedzę w wybranej dziedzinie –
stosownie do swojego wieku umysłowego i zdolności
na danym etapie edukacji.

Dostępność teleinformatyczna do informacji
zlokalizowanych przestrzennie, dzięki stworzeniu
rejestrów referencyjnych wykorzystujących dane
zawarte w zasobie geodezyjnym i kartograficznym

RPS RG nie precyzuje narzędzi
stosowanych dla podniesienia
atrakcyjności i efektywności edukacji.
Kwestie związane ze szkolnictwem na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym,
średnim i ustawicznym są szczegółowo
uwzględnione w zapisach RPS AZS.
Zapisy zbyt szczegółowe.

Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.
Zapisy zbyt szczegółowe.

Zwiększenie dostępności obszarów o
potencjale inwestycyjnym

Uporządkowanie stanów prawnych poprzez
modernizację ewidencji gruntów i budynków

Częściowo
uwzględniono

Usprawnienie procesów inwestycyjnych,
możliwość łączenia danych z różnych źródeł

Budowa lub dostosowanie istniejących systemów
informatycznych do przechowywania oraz
udostępniania i wydawania danych ewidencji
gruntów i budynków(egib), geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT500)

Częściowo
uwzględniono

19

Uzasadnienie

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.
Zapisy zbyt szczegółowe.
Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.

57.

58.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

18

18

Polski Klaster
Morski

Dostępność komunikacyjna to również
dostępność z wykorzystaniem ekologicznych
zasobów naturalnych jak transport
śródlądowy - Dolna Wisła. Szczególnie
istotny aspekt z zakresu rozwoju branży
portowej i logistycznej na Pomorzu.
Pomorze rozwija współpracę z regionami
spoza Europy i spoza RMB.
Pomorze „reprezentuje” w Regionie Morza
Bałtyckiego – największy kraj tego regionu –
pod względem liczby ludności.
Uzasadnia to wysoką aktywności – dobrze
skoordynowaną i ukierunkowaną na
wdrażanie celów gospodarczych Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego i Strategii
Europa 2020.
Globalni operatorzy logistyczni stymulują
dostosowywanie portów i i gospodarki
Pomorza, do innowacyjnych rozwiązań
logistycznych.

59.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster
Morski

18

Uzupełnienie i sprecyzowanie zapisu.

Zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej dla
przewozu osób i towarów. Wykorzystanie
zapomnianego potencjału ekologicznego transportu
śródlądowego - Dolnej Wisły.

Nie uwzględniono

1. Pomorze jako inicjator i aktywny partner
współpracy gospodarczej w kraju i na świecie –
szczególnie w Regionie Morza Bałtyckiego.
Wykorzystanie potencjału nadmorskiego i
nadwiślańskiego położenia województwa.
2. Pomorze - europejskim węzłem transportowologistycznym.
Wykorzystanie obecności globalnych operatorów
logistycznych w portach morskich Gdańska i Gdyni do modernizacji i rozwoju gospodarki Pomorza.

Uwzględniono

3. Konkurencyjna gospodarka oparta o specjalizacje
branżowe regionu w tym innowacyjny sektor
„Transport, Spedycja-Logistyka”. Innowacje i
mechanizmy ich transferu do przedsiębiorstw,
współpraca klastrowa, ekspansja
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, warunki
dla lokowania w regionie zewnętrznych
inwestycji gospodarczych . Profesjonalna i
kompleksowa promocja gospodarcza regionu.
Aktywna i skoordynowana sieć instytucji otoczenia
biznesu, inicjująca i wspierające rozwój
przedsiębiorstw i współpracę uczelni z firmami.
20

Kwestie związane z transportem
śródlądowym znajdują się w obszarze
kompetencji RPS Transport.

Propozycja sprecyzowania zapisów
odnośnie innowacyjnego sektora
„Transport, Spedycja-Logistyka” jest zbyt
szczegółowa.
Nie uwzględniono

Wsparcie w zakresie konkretnych
sektorów i branż jest elementem
identyfikacji inteligentnych specjalizacji
zapisanych w RPS RG. Zgodnie z
zapisami, wytyczne dotyczące wskazania
inteligentnych specjalizacji wymagają
przeprowadzenia procesu identyfikacji z
udziałem interesariuszy w oparciu o

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
obiektywne kryteria wyboru. Identyfikacja
inteligentnych specjalizacji pomorskich
przeprowadzona zostanie do końca roku
2014.

60.

61.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster
Morski
Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

18

Uściślenie zapisu o adresatów dostępności
komunikacyjnej.

4. Zapewnienie dostępności komunikacyjnej do
ośrodków gospodarczych i wyższych uczelni.
Zapewnienie standardu powszechnego dostępu do
Internetu szerokopasmowego o wysokiej
przepustowości.

18

Wyraźne wyartykułowanie wsparcia
partnerskiej współpracy międzyuczelnianej
szkól wyższych Pomorza w regionie, kraju i
Europie.

5. Otwartość, innowacyjność i aktywność uczelni
wyższych Pomorza w zakresie współpracy
międzyuczelnianej – europejskiej, ogólnopolskiej i
regionalnej oraz ich współpraca z gospodarką
regionu, służąca jej innowacyjności, chłonności i
konkurencyjności.

18

Proponowana koncepcja zmian
własnościowych, w zakresie spółek
zarządzających dużymi portami morskimi,
oparta na nieodpłatnym przekazaniu
właściwej miejscowo gminie i samorządowi
wojewódzkiemu po co najmniej 34 %
akcji, dałaby samorządom możliwość
wspólnego podejmowania decyzji, w tym
decyzji w zakresie kluczowych inwestycji.
Taki kształt spółek zarządzających portami
pozwoliłby na skoordynowanie ich rozwoju z
planami rozwojowymi samorządów i
zwiększenie efektywności działania
tych spółek, a samorządom zapewnił wzrost
dochodów i nowe miejsca pracy.

Należy dodać punkt 5 w brzmieniu :
5. Usamorządowienie spółek zarządzających portami
morskimi w Gdańsku i Gdyni poprzez nieodpłatne
przekazanie znaczących pakietów akcji należących do
Skarbu Państwa Samorządowi Województwa
Pomorskiego, Gminie Miasta Gdańska i Gminie
Miasta Gdyni.

18

Uzupełnienie zapisu

6. „(…) współpracy sektora akademickiego,
naukowo-badawczego i gospodarczego (…)”

Uwzględniono

19

Izby gospodarcze i związki pracodawców
powinny brać aktywnie udział w pracach
Rady Liderów jako członkowie Rady.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych procesów
konsultacyjnych i planowania strategicznego, z
pomocą Rady Liderów (stworzonej z regionalnych

Uwzględniono

Polski Klaster
Morski

Gdański Obszar
Metropolitarny
62.
Urząd Miejski w
Gdańsku

Nie uwzględniono

Uwzględniono

Częściowo
uwzględniono

64.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

21

Na poziomie regionalnym brak
kompetencji w zakresie wydawania decyzji
dotyczących struktury właścicielskiej
spółek zarządzających portami morskimi.
Propozycję włączono do części dotyczącej
oczekiwań wobec władz centralnych.

Polski Klaster
Morski
63.

Temat związany z dostępnością
komunikacyjną został szczegółowo
rozwinięty RPS Transport.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Urząd Miejski w
Gdańsku
65.

66.

67.

68.

69.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego
Urząd Miasta
Gdyni jako lider

Pozwoli to na bardzo praktyczne spojrzenie i
bezpośredni kontakt z adresatami części z
działań.

liderów biznesowych, naukowych, organizacji
pozarządowych, administracji samorządowej, Izb
gospodarczych, związków pracodawców.
Wśród specjalizacji regionalnych należy
podkreślić/dodać duży potencjał poniższych
dziedzin, które już zostały zidentyfikowane jako
istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarki
innowacyjnej Gdańska: ICT, Świadczenie usług oraz
produkty z zakresu Smart City (m.in. inteligentne
systemy racjonalizacji zużycia zasobów, inteligentne
sieci zasilania i liczniki energii elektrycznej, systemy
logistyczne, rozwiązania webowe), Biotechnologia i
Medycyna, Wykorzystanie gospodarcze Bałtyku –
transport, zasoby biologiczne, Energetyka –
wydobycie kopalin, energetyka odnawialna,
efektywność energetyczna
Brakuje wskazania podstawy inicjatywy: „Strategiczne
założenia identyfikacji pomorskich inteligentnych
specjalizacji”. Jeżeli „inteligentne specjalizacje
regionu” i „Rada Liderów” – odnoszą się do
Wyzwania 2: „Konkurencyjna gospodarka oparta o
specjalizację regionu” to proponuje się, aby zadanie
wskazania ISR wpisać do „Systemu realizacji” RPS.
CEL GŁÓWNY RPS

19
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Strategia „Europa 2020” zakłada wspieranie
inteligentnej specjalizacji regionów, czyli
innowacyjnego rozwoju poszczególnych
obszarów konkretnych państw czerpiącego z
ich naturalnych zasobów, tradycyjnych
przemysłów itp., czyli wszystkiego, co
stanowi o ich specyfice i wyjątkowości.

Polski Klaster
Morski

Związek
Pracodawców
FORUM
OKRĘTOWE/
KORAB

Propozycja modyfikacji

Wymienione specjalizacje zostały
zidentyfikowane jako istotne dla rozwoju
innowacyjne gospodarki w m. Gdańsk i
obszarze metropolitalnym.

Gdański Obszar
Metropolitarny

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

Uwaga

Rozstrzygnięcie
uwagi

Nie uwzględniono

Zapisy RPS RG pokazują proces
identyfikacji inteligentnych specjalizacji
bez doprecyzowania konkretnych branż
na obecnym etapie. Natomiast jednym z
etapów procesu identyfikacji
inteligentnych specjalizacji jest diagnoza
rzeczywistego potencjału regionu i
metropolii, która zostanie
przeprowadzona do końca roku 2014.

Uwzględniono

20

Niniejszy punkt wymaga szczegółowego
rozbudowania i dopracowania w zakresie:
wskaźników, kluczowych partnerów, źródeł
finansowania i działań

Dopisać:
Priorytet 1.4
Kompleksowe wykorzystanie istniejącego potencjału
związanego z przemysłami morskimi regionu, w tym
sektorem stoczniowym.

20

Administracja publiczna dysponuje danymi
stanowiącymi podstawę budowy rejestrów
referencyjnych

Celem głównym RPS Rozwoju Gospodarczego jest
unowocześnienie gospodarki regionu przy zrównoważonym
wykorzystaniu specyficznych cech jego potencjału gospodarczego,
administracyjnego, społecznego i kulturowego

Uwzględniono

20

Pełna informacja jest podstawą właściwych i
optymalnych decyzji gospodarczych i

Pozyskiwaniu i wymiany informacji z różnych źródeł
celem budowy zintegrowanych rejestrów publicznych

Częściowo
uwzględniono

22

Uzasadnienie

Nie uwzględniono

Zapisy RPS RG pokazują proces
identyfikacji inteligentnych specjalizacji
bez doprecyzowania konkretnych branż
na obecnym etapie. Natomiast jednym z
etapów procesu identyfikacji
inteligentnych specjalizacji jest diagnoza
rzeczywistego potencjału regionu i
metropolii, która zostanie
przeprowadzona do końca roku 2014.

Zapisy zbyt szczegółowe.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

powiatów
województwa
pomorskiego

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

inwestycyjnych

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.
Ad Priorytet 1.4
Kwestie związane z transferem
technologii zostały wyodrębnione w
Priorytecie 1.1 RPS RG.

Należy dopisać:
Priorytet 1.4 Transfer nowoczesnych,
wysokowydajnych technologii produkcji i usług

70.

71.

Metropolitalne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster
Morski

Priorytet 1.6
Stworzenie w regionie tzw. specjalizacji
gospodarczych – wiodących nowych gałęzi i branż
gospodarczych

20

Ad Priorytet 1.5
Postulat utworzenia nowoczesnych Stref
Aktywności Gospodarczej nie został
uwzględniony ze względu na brak definicji
niniejszego podmiotu.

Priorytet 1.5
Utworzenie nowoczesnych Stref Aktywności
Gospodarczej

20

Proponuje się rozszerzyć opis sposobu
osiągania Celu Głównego:
„Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
„Wzrost efektywności przedsiębiorstw
(szczególnie zgrupowanych w strefach
rozwoju - Specjalne Strefy Ekonomiczne,
otoczenie portów morskich i portów
lotniczych, parki naukowo-technologiczne,
inkubatory przedsiębiorczości, centra
logistyczne, dzielnice przemysłowe), poprawę
dostępu do zasobów, decydujących o
efektywności działalności gospodarczej,

Uzasadnienie

Uzupełnienie i uściślenie zapisu

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

Ad. Priorytet 1.6
Zapisy RPS RG pokazują proces
identyfikacji inteligentnych specjalizacji
bez doprecyzowania konkretnych branż
na obecnym etapie.
Ponadto, w kryteriach horyzontalnych
umieszczono już preferencje dla
inteligentnych specjalizacji regionalnych.
Przestrzenne ukierunkowanie celów RPS
RG następuje poprzez Obszary Strategicznej
Interwencji wynikające z zapisów Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Obszary te nie mogą być modyfikowane
bez uzasadnienia.
Proponowane zapisy są zbyt szczegółowe
– opis celu nie może zastępować wykazu
działań i typów przedsięwzięć.

23

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Nie uwzględniono

Przywołany wskaźnik odnosi się do nowych
inwestycji.

Nie uwzględniono

Brak uzasadnienia oraz propozycji
zmiany.

takich jak: kapitał ludzki, fundusze, surowce,
tereny do prowadzenia działalności
gospodarczej, energia, sieci współpracy,
przyjazną sferę regulacji”.
72.

INTEL

21

Jest wiele dokonanych inwestycji w regionie.
Trzeba to pokazać.

73.

INTEL

21

Nie rozumiemy czemu to ma być 10%

Jest wpisana wartość bazowa 0. Powinna być to
liczba prawdziwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE, PIORYTETY, DZIAŁANIA
Gdańska Agencja
Rozwoju
Gospodarczego

Istniejący zapis jest bardzo ograniczający i
zawężający, mogący wykluczyć ze statusu
kluczowego partnera spółki komunalne, inne
niż z udziałem SWP.

Kluczowi Partnerzy: Dlaczego wpisano tylko
jednostki samorządu terytorialnego i spółki z
udziałem SWP? Powinny być ujęte także spółki JST
albo wykreślone ich uszczegółowienie i pozostawić
samych przedsiębiorców. Każda spółka jest
przedsiębiorcą.

Istniejący zapis ogranicza i zawęża grono
partnerów, przez co może wykluczać ze
statusu kluczowego partnera spółki
komunalne, inne niż z udziałem SWP.

Dodać zapis:
- spółki JST
Lub zamienić na:
- przedsiębiorcy

Subregion
Nadwiślański

Upowszechnianie innowacji w
przedsiębiorstwach i transfer wiedzy do
gospodarki wymaga zaangażowania wśród
kluczowych partnerów również i tych
podmiotów, które podejmują, lub będą
podejmowały działania w tym zakresie w
subregionie Nadwiślańskim województwa
pomorskiego.

Kluczowi partnerzy :
1. Przedsiębiorcy, izby gospodarcze i
organizacje przedsiębiorstw
2. Klastry
3. Instytucje otoczenia biznesu
4. Jednostki samorządu terytorialnego i spółki
z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego
Uczelnie, jednostki sfery B+R+I

Miasto Gdynia

Doprecyzowanie zapisów w celu
umożliwienia realizowania projektów przez
jednostki organizacyjne jst. (str. 23,31,37)

Kluczowi partnerzy:
4. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne oraz spółki z udziałem SWP

Urząd Miejski w
Gdańsku
Gdański Obszar
Metropolitarny

74.

22,
23,
31,
37

24

Uwzględniono

Lp.

75.

76.

Osoba / Podmiot

Str.

22

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

22

Nie tylko klastry. Szczególnie istotne z
perspektywy założeń budżetu 2014-20 są
kwestie PPP.

22

Uczelnie w regionie biorą udział w stałym
„wyścigu” z innym ośrodkami badawczymi w
kraju i poza granicami. Mimo dokonanych
nakładów na infrastrukturę badawczą
konieczne jest stałe, racjonalnie prowadzone
(tj w zgodzie z potrzebami gospodarki)
wzmacnianie bazy infrastruktury badawczej
aby utrzymać miejsce uczelni regionu w tym
wyścigu i nie utracić szans na uczestnictwo i
realizację badań na najwyższym poziomie
krajowym i europejskim. To z kolei jest
warunkiem koniecznym aby przedsiębiorstwa
mogły opierać się o uczelnie z regionu w
zakresie prowadzenia badań mających dać im
realną przewagę konkurencyjną.

77.
Gdański Obszar
Metropolitarny

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster
Morski

22

Propozycja modyfikacji
a. Działania zmierzające do podniesienia
efektywności przedsiębiorstw będą skupiały się na
upowszechnieniu innowacji oraz implementacji
nowoczesnych, bardziej wydajnych technologii
produkcji i usług.

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

Urząd Miejski w
Gdańsku

78.

Uwaga

Uzupełnienie zapisu w celu uzyskania jego
większej precyzyjności i adekwatności do
realiów gospodarki Pomorza.

b. Przewiduje się ponadto preferencje we wspieraniu
przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie, jakiego
szczególną, bo trwałą formuła, są inicjatywy
klastrowe, Stref aktywności gospodarczej miast i wsi
Przewiduje się ponadto preferencje we wspieraniu
przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie, np.
partnerstwo w ramach powiązań klastrowych,
działalności samorządu gospodarczego czy projektów
PPP.

Dodanie w opisie zdania: „Zapleczem dla
innowacyjności w przedsiębiorstwach są wysokiej
klasy kompetencje badawcze uczelni w regionie, na
co składa się zarówno wysoko wykwalifikowana
kadra badawcza jak i wysokiej jakości infrastruktura
badawcza umożliwiająca prowadzenie badań na
najwyższym poziomie.”

Proponuje się uzupełnić opis Celu szczegółowego 1:
- w zdaniu: „Przewiduje się ponadto preferencje we
wspieraniu przedsięwzięć realizowanych w zwartych
obszarach innowacyjnej działalności gospodarczej
(Specjalne Strefy Ekonomiczne, otoczenie węzłów
intermodalnych – w tym portów morskich i
lotniczych, parkach naukowo-technologicznych – i w
zintegrowanej formule współpracy typu klastrowego.
- w zdaniu: „Poprawa konkurencyjności (…)”,
infrastrukturalnych, służących dobrej dostępności
25

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
Ad. a.
Dokonano modyfikacji zgodnie z
propozycją.

Uwzględniono
częściowo

Ad b.
Poszerzono zakres stosownego zapisu.
RPS RG przewiduje preferencje dla
zawiązywania partnerstw, w tym m.in. dla
inicjatyw klastrowych.

Częściowo
uwzględniono

Uwaga niezasadna

Nie uwzględniono

Poszerzono zakres stosownego zapisu

Informacje dotyczące kompetencji uczelni
znajdują się w części Diagnozy RPS RG w
obszarze szkolnictwa wyższego.

Proponowany zapis dotyczący
poszerzenia katalogu o wyszczególnione
obszary innowacyjnej działalności
gospodarczej jest zbyt szczegółowy.
Cele szczegółowe RPS RG zostały
sformułowane na wyższym poziomie
ogólności.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

79.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

22

80.

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska

22

81.

82.

83.

INTEL

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA
Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w

22

Uwaga

Uzupełnienie zapisu doprecyzowuje opis
priorytetu 1.1.

Brak preferencji dla inicjatyw klastrowych np.
w procesie wyboru inteligentnych
specjalizacji został uzgodniony w czasie
spotkań w Urzędzie Marszałkowskim.

zewnętrznej i wewnętrznej oraz dla upowszechnienia
(…)”.
Proponuje się uzupełnić opis priorytetu: „Istotna jest
koordynacja działań innowacyjnych, na poziomie
regionalnym, obejmująca promocję i wdrażanie
innowacji w gospodarce, która zapewnić ma(..)
Cel szczegółowy 1.
Wzrost efektywności przedsiębiorstw
Działania zmierzające do podniesienia efektywności
przedsiębiorstw będą skupiały się na
upowszechnieniu innowacji i obejmą obszar transferu
wiedzy ze sfery B+R+I do sfery gospodarczej.
Wsparcie będzie ukierunkowane głównie na
przedsięwzięcia innowacyjne oraz wpierające rozwój
zielonej gospodarki, w szczególności wzmacniające
inteligentne specjalizacje. Przedsiębiorczość
innowacyjna będzie obejmować zarówno innowacje
biznesowe, jak i ekoinnowacje czy przemysły
kreatywne. Stanowi to z jednej strony odpowiedź na
nowe wyzwania przed którymi stoi gospodarka
światowa, z drugiej strony może zadecydować o
wypracowaniu istotnych przewag konkurencyjnych
regionu.

Proponujemy wykreślić w całości lub po słowie
„partnerstwie” albo zmienić na „partnerstwie
przemysłu, instytucji B+R lub/i uczelni wyższych”

Dot. Priorytetu 1.1.
Zmiana zapisu na: Upowszechnianie innowacji w
przedsiębiorstwach i transfer wiedzy oraz
Nowoczesnych wysokowydajnych technologii
produkcji i usług do gospodarki

22

23

Propozycja modyfikacji

W składzie tzw. kluczowych partnerów
realizujących założone w RPS RG priorytety
powinien zostać wymieniony z nazwy -

W rubryce „Kluczowi partnerzy”, w punkcie 4 dot.
jednostek samorządu terytorialnego należy dodać: „w
tym PODR”
26

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Uwzględniono

Uwzględniono

Niezasadna

Nie uwzględniono

Uwzględniono

RPS RG w kryteriach strategicznych
uwzględnia preferencje dla zawiązywania
partnerstw, w tym m.in. dla inicjatyw
klastrowych. W procesie identyfikacji
inteligentnych specjalizacji propozycje
będą mogły również składać instytucje i
podmioty nie zrzeszone w ramach
klastrów.
Zapis zbyt szczegółowy.
Dotychczasowy tytuł Priorytetu 1.1
uwzględnia zakres proponowanych
zagadnień.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Gdańsku

84.

85.

86.

87.

Subregion
Nadwiślański

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA
Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA
Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
który jako instytucja publiczna będzie mieć
decydujący wpływ na kierunki rozwoju
gospodarczego w sektorze pozarolniczym, na
obszarach wiejskich województwa
pomorskiego.

23

Specyficzny status PODR – jednostki
finansów publicznych, będącej samorządową
wojewódzką osobą prawną, może z
formalno-prawnego punktu widzenia
uniemożliwić jej pozyskiwanie środków
finansowych na realizację zaplanowanych
zadań tj. wykluczyć PODR z grona
potencjalnych beneficjentów w planowanej
perspektywie finansowej 2014-2020.
W celu wzmacniania koordynacji działań
innowacyjnych na poziomie regionalnym
oraz zapewnienia efektywności systemu
wsparcia i monitoringu efektywności
instytucji otoczenia biznesu istnieje potrzeba
pełnej informacji o regionie, a co się z tym
wiąże ujęcia wszystkich inicjatyw o
charakterze parków – w tym parków
przemysłowo-technologicznych.

Wskaźnik produktu :
- liczba instytucji otoczenia biznesu o wysokim
potencjale naukowo-technologicznym ( m.in. parki
naukowo-technologiczne, parki przemysłowotechnologiczne, centra transferu technologii i centra
doskonałości i inkubatory) objęta wsparciem

23

Kluczowi partnerzy: należy dodać:
1. Przedsiębiorcy, izby gospodarcze, organizacje
przedsiębiorstw oraz gospodarstwa rolne
6. Strefy Aktywności Gospodarczej.

23

Wskaźniki monitorowania: zarówno we wskaźnikach
produktu jak i rezultatu winien się znaleźć wskaźnik
energochłonności.

23

Inkubatory przedsiębiorczości to istotne
ośrodki innowacji, wspomagające

− Liczba instytucji otoczenia biznesu o wysokim
potencjale naukowo-technologicznym (m.in. parki
27

Nie uwzględniono

Niezasadna

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

Do Instytucji Otoczenia Biznesu zalicza się
również parki przemysłowotechnologiczne.

Wśród kluczowych partnerów Priorytetu
1.1 wskazano przedsiębiorców oraz
Instytucje Otoczenia Biznesu uwzględniające
podmioty wskazane w propozycji.

Efekt środowiskowy jest uwzględniony
w kryteriach strategicznych w Działaniu
1.1.1.
Do Instytucji Otoczenia Biznesu zalicza się
również inkubatory przedsiębiorczości.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga
innowacyjne przedsiębiorstwa, które mają
wysoki potencjał naukowo-technologiczny.

88.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

23

Czy jest wykonane niezależne badanie
efektywności dotychczasowego systemu i
wsparcia i programów, nakładów juz
popełnionych?
Dodać IOB, izby gospodarcze?

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

naukowo-technologiczne, inkubatory
przedsiębiorczości, centra transferu technologii i
centra doskonałości) objęta wsparciem.
-wskaźnik rezultatu
- ilość nowopowstałych start up’ów

Zaplanowano również kontynuację działań w
obszarze wspierania przedsięwzięć realizowanych w
ramach współpracy z IOB (Izby Gospodarcze,
związki pracodawców), jako środowiska koncentracji
zasobów i potencjałów gospodarczych, sprzyjających
podnoszeniu konkurencyjności gospodarki

Niezasadna

INTEL

23

Jedna praca badawczo-rozwojowa może być
warta tysiąca innych. Dlatego ich liczenie na
sztuki może nie mieć większego
uzasadnienia.

RPS RG przewiduje szereg działań
wzmacniających regionalne partnerstwo
w tym m.in. współpracę z partnerami
kluczowymi jakimi są Instytucje Otoczenia
Biznesu i izby gospodarcze (wymienione
w katalogu kluczowych partnerów
Priorytetu 1.1).
Podkreślenie roli klastrów wynika z
kontynuacji polityki klastrowej
prowadzonej przez SWP.

Ilość miejsc pracy generuje masę krytyczną
wysoko wykwalifikowanych pracowników.
To z kolei przyciąga inwestycje zagraniczne
oraz generuje technologiczne start-upy.
89.

Uzasadnienie

Uwaga merytorycznie słuszna.
Wskaźnikiem powinna być również ilość miejsc pracy
w innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz
instytucjach i ośrodkach badawczo-rozwojowych

Nie uwzględniono

Proponuje się uzupełnić opis Celu o zwrot: „Istotna
jest koordynacja działań innowacyjnych, na poziomie
regionalnym, obejmująca promocję i wdrażanie
innowacji w gospodarce, która zapewnić ma (…).

Uwzględniono

Nieuwzględniona ze względu na
techniczny brak możliwości pozyskiwania
danych.

Firmy, zarówno duże i małe nie chcą
ujawniać szczegółów swoich prac badawczorozwojowych w obawie przed konkurencją
90.

Polski Klaster
Morski

23

Uzupełnienie zapisu doprecyzowuje opis
priorytetu 1.1.

91.

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku

24

Tego typu przedsięwzięcia powinny być na
obszarach wiejskich priorytetowe.
Szczegółowe uzasadnienie przedstawiono
wyżej, w p. 1

92.

Metropolitarne

24

Do typu przedsięwzięć oznaczonego liczbą 1.1.1.3
(Profilowane wsparcie dla przedsiębiorstw m.in.), należy
dodać kolejne:
„ – dla przedsięwzięć wspierających, promujących
kulturowy potencjał obszarów wiejskich Pomorza;”
Zakres interwencji: należy rozszerzyć ppkt 1.1.1.1
28

Niezasadna

Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS AKT.

Niezasadna

Pojęcie „przedsiębiorstwa” obejmuje

Lp.

93.

94.

Osoba / Podmiot

Str.

Propozycja modyfikacji

Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwach oraz Gospodarstwach Rolnych,
także dodać ppkt : dla inwestycji w nowoczesne
innowacyjne, wysokowydajne technologie produkcji i
usług na obszarach miast i wsi

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

1.1.1.1– dopisać:
- inwestycje w linie technologiczne oraz stanowiska
pracy, które bezpośrednio wpływają na wzrost
innowacyjności firmy

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

24

24

Polski Klaster
Morski

95.

Uwaga

Wojewódzki

24

Zwrócić uwagę na aspekt praktyczny
innowacyjności w przedsiębiorstwie.

Zwiększenie konkurencyjności pomorskiej
gospodarki wymaga korzystania z wiedzy
oraz znacznie aktywniejszego podjęcia prac
badawczych i rozwojowych przez pomorskie
firmy. Stąd znaczenie tego działania dla
regionalnej gospodarki.

Proponuje się wprowadzić – jako nowe – Działanie
1.1.1.: Tworzenie biegunów wzrostu gospodarki opartej
o wiedzę
Z zakresem interwencji:
1.1.1.1. Wspieranie potencjału specjalnych stref
ekonomicznych, parków naukowo technologicznych,
stref rozwoju wokół ważnych węzłów
komunikacyjnych i centrów dystrybucji a także
wzdłuż strefy nadbrzeżnej województwa,
1.1.1.2. Wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć
rozwojowych, służących wdrażaniu patentów,
nowoczesnych technologii, itp., służących nowym
inteligentnym specjalizacjom regionu, dywersyfikacji
gospodarki, efektywnej eksploatacji zasobów
naturalnych
1.1.1.3. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w
gospodarce komunalnej a także w gospodarce
zasobami (uprawa lasów, morza, wód śródlądowych,
surowce naturalne i in.). l

Działanie 1.1.1

Rozstrzygnięcie
uwagi

również gospodarstwa rolne.
Kwestie związane z inwestycjami w
nowoczesne innowacyjne, wysokowydajne
technologie produkcji i usług na
obszarach miast i wsi zostały ujęte w
Działaniu 1.1.1.
Niezasadna

Nie uwzględniono

Nie uwzględniono

Niezasadna

Częściowo
uwzględniono

Inwestycje w linie technologiczne zostały
ujęte w zapisie dotyczącym inwestycji
rozwojowych.
RPS RG nie przewiduje bezpośredniego
finansowania stanowisk pracy.
Ad. 1.1.1.1
Zakres interwencji RPS RG zakłada
wspieranie świadczenia usług (a nie samych
instytucji) przez instytucje otoczenia
biznesu na rzecz podniesienia
profesjonalizmu działalności
przedsiębiorstw.
Ad. 1.1.1.2
Zagadnienia w zakresie inteligentnych
specjalizacji zostały ujęte w Działaniu
1.1.1 „innych inwestycji rozwojowych w ramach
inteligentnych specjalizacji” oraz w kryteriach
horyzontalnych.
Ad 1.1.1.3
Dodano zapis związany z efektywną
eksploatacją zasobów naturalnych w typie
przedsięwzięcia 1.1.1.3.
Kwestie dotyczące wdrażania patentów
zostały ujęte w typie przedsięwzięcia
1.1.1.2.

Uwzględniono
29

Uzasadnienie

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Fundusz Ochrony
Środowiska

96.

97.

Gdański Obszar
Metropolitarny

Miasto Gdynia

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Dodać zapis:
Przygotowanie i wykorzystanie terenów o wysokim
potencjale inwestycyjnym zlokalizowanych przy
głównych ciągach komunikacyjnych np. S7

Niezasadna

Zapis w RPS RG wskazuje na Obszar
Metropolitalny Trójmiasta oraz gminy
położone wzdłuż infrastruktury
regionalnych korytarzy transportowych
wskazanych w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego, jako
Obszary Strategicznej Interwencji. Należy
wskazać, iż z zgodnie z zapisami Planu,
korytarze transportowe, o których mowa
wyżej to w szczególności drogi nr S6, S7,
A1 oraz droga krajowa nr 22. W związku
z powyższym, obszary te są traktowane
priorytetowo. Dokonanie
zaproponowanej modyfikacji jedynie
powieliłoby istniejące zapisy.

Działanie 1.1.2 Wspieranie procesu transferu wiedzy do
gospodarki
Zakres interwencji (typy przedsięwzięć):
(…)

Niezasadna

Proponowane przedsięwzięcie objęte jest
zakresem przedsięwzięcia strategicznego
w Działaniu 1.1.2.

Propozycja modyfikacji
Zakres interwencji 1.1.1.3
Profilowane wsparcie dla przedsiębiorstw m.in.:
− dla przedsięwzięć służących: racjonalnej
gospodarce zasobami naturalnymi i odpadami,
zapobieganiu powstawania i ograniczeniu emisji
zanieczyszczeń do środowiska, ograniczeniu
wodochłonności, materiałochłonności
i energochłonności, poprawie efektywności
energetycznej,
dostosowaniu istniejących instalacji do wymogów
najlepszych dostępnych technik (BAT) dzięki
wdrażaniu m.in. ekoinnowacji oraz wykorzystaniu
nowych źródeł energii;
− dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności
zarządczej i technologicznej, w tym technologii
informacyjnokomunikacyjnych (ICT);
− dla przedsięwzięć z zakresu przemysłów
kreatywnych;
− innych inwestycji rozwojowych w ramach
inteligentnych specjalizacji

24

25

W celu rozwijania polskich badań mórz i
oceanów, konieczne jest stworzenie
infrastruktury badawczej obejmującej
budynek, który pomieści siedzibę

30

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga
Narodowego Centrum Badań Bałtyckich
oraz wspólne laboratoria badawcze
potrzebne do interdyscyplinarnych badań
morskich. Laboratoria będą wykorzystywane
do przechowywania materiałów
zgromadzonych podczas pomiarów na
morzu oraz do analizy szczegółowo
zebranych danych pomiarowych,
wykonywania obliczeń i modelowania
laboratoryjnego naturalnych procesów
morskich, a także do kalibracji urządzeń
pomiarowych. Wspólne laboratoria zapewnią,
iż poszczególne instytucje badawcze i ich
pracownicy będą mieli ułatwiony dostęp do
laboratoriów wyposażonych w
najnowocześniejszy wysokiej jakości sprzęt
pomiarowy, umożliwiający skuteczne
prowadzenie badań przy stosunkowo niskich
kosztach.
Dopiero tak wyposażone Narodowe
Centrum Badań Bałtyckich będzie mogło
realizować projekty badawczo-wdrożeniowe
wymienione jako zakres interwencji Działania
1.1.2, przyczyniając się do poprawy
konkurencyjności polskich instytucji
naukowych oraz wspierając proces transferu
wiedzy do gospodarki.
Brak zapisów umożliwiających utworzenie
Narodowego Centrum Badań Bałtyckich w
RPS RG, może utrudnić lub uniemożliwić
realizację przedsięwzięcia również ze
środków władz centralnych.

98.

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

25

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

1.1.2.6 Wsparcie tworzenia proinnowacyjnych
zespołów badawczo-rozwojowych w jednostkach
sfery B+R+I.
1.1.2.7 Utworzenie Narodowego Centrum Badań
Bałtyckich

Zakres interwencji: należy dodać ppkt: Wsparcie
utworzenia funduszu Business Start /40-100.000 zł/
na jedno miejsce pracy.

31

Niezasadna

Inicjowanie innowacyjnej
przedsiębiorczości zostało wpisane
w zakres interwencji Działania 1.1.2.
Natomiast wsparcie nowopowstających
firm mieści się w zakresie kompetencji
RPS AZS.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Przedsięwzięcia strategiczne: należy dodać ppkt:
Strefy Aktywności Gospodarczej Miast i Wsi

rozszerzyć ppkt o: inicjowanie i prowadzenie
wspólnych projektów wdrożeniowych instytucji
B+R+I i przedsiębiorstw oraz Gospodarstw Rolnych

Ponadto należy rozszerzyć zapis kolejnego punktu o:
opracowanie zasad uruchomienia i pilotaż „ vouchera
badawczego” dla przedsiębiorstwa /grupy
producenckiej/ klastra : Strefy Aktywności
Gospodarczej miast i wsi

99.

Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości

25

Program akceleracyjny skierowany do
przedsięwzięć innowacyjnych, które
jednocześnie niosą ze sobą duże ryzyko, jest
szansą na wzrost konkurencyjności i
efektywności nowo powstałych
przedsiębiorstw, a w tym także na
zwiększenie liczby inwestycji, rozwój i
umiędzynarodowienie pomorskiej
gospodarki.

Propozycja przedsięwzięcia strategicznego:
Program akceleracyjny dla innowacyjnych
przedsiębiorców, w szczególności z branż
kreatywnych, w tym ICT. Program wspomagający
rozwój młodych przedsiębiorstw przez mentoring,
doradztwo oraz inwestycje w nowo zawiązywane
spółki, umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy o
rynkach globalnych, dzięki zaproszeniu
zagranicznych prelegentów, ekspertów, a najlepszym
umożliwi wyjazd za granicę i pozwoli testować i
rozwijać globalny biznes. Na zakończenie każdej
edycji programu odbędzie finał, podczas którego
32

Rozstrzygnięcie
uwagi

Nie uwzględniono

Niezasadna

Nie uwzględniono

Niezasadna

Uzasadnienie
RPS RG zawiera przedsięwzięcia
strategiczne identyfikowane z poziomu
województwa, mające charakter
systemowy oraz wymagające
zaangażowania Samorządu Województwa
Pomorskiego.
Natomiast pozostałe oddolne inicjatywy
będą mogły być przedmiotem negocjacji
w ramach Zintegrowanych Porozumień
Terytorialnych.
Brak szczegółowego opisu
proponowanego przedsięwzięcia, co
uniemożliwia wpisanie go w zakres
interwencji RPS RG.
Propozycja inicjowania i prowadzenia
wspólnych projektów wdrożeniowych
instytucji B+R+I i przedsiębiorstw
wpisuje się zakres interwencji Działania
1.1.2 oraz przewiduje zaangażowanie
szerokiej grupy parterów.
Uwaga zbyt szczegółowa.
Do dalszej dyskusji na etapie
konstruowania RPO WP 2014-2020.

Proponowana inicjatywa wpisuje się
w zakres interwencji w ramach Działania
1.1.3. oraz przedsięwzięcia strategicznego
Działania 1.2.1, w którym przewiduje się
szeroki wachlarz wsparcia dla
przedsiębiorców w zakresie
umiędzynarodowienia działalności
gospodarczej.

Lp.

100.

101.

102.

103.

104.

Osoba / Podmiot

Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

Str.

25

25

25

Uwaga

Celem zminimalizowania ryzyka upadku
nowopowstałych firm, istotne jest dogłębne
przeszkolenie z szerokiego spektrum wiedzy
oraz zaprezentowanie możliwości rozwoju.
Dla podniesienia efektywności wdrażania
innowacyjności w przedsiębiorstwach
niezbędnym jest skierowania wsparcia
bezpośrednio do nich. To przedsiębiorstwa
same na zasadach rynkowych dokonają
wyboru partnera w procesie badawczym.
Izby Gospodarcze to centrum praktycznej
kompetencji i wiedzy. To wiedza praktyków i
doświadczonych managerów o którą warto
zadbać by była szerzona. Dziś o sukcesie
firmy nie tylko decyduje sam pomysł ale
również sposób jego wprowadzenia do
biznesu.

25

Zaangażowanie różnego typu instrumentów
finansowych pozwoli na zwiększenie
aktywności przedsiębiorstw w obszarze
innowacji i wzrostu konkurencyjności.

25

Udział w projektach/inicjatywach unijnych
umożliwia dostęp do know how i rozwija sieć
współpracy.
Niezbędne jest także budowanie zbioru
(zasobu) wiedzy o projektach/inicjatywach
unijnych – użytecznej w procesie nauczania i
prowadzenia badań naukowych.

Polski Klaster
Morski
105.

INTEL

25

Uwaga do przypisu 18 Idea proof of concept.

106.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

26

Projekt ten nie ma charakteru strategicznego
ponieważ obejmuje jedynie wycinek
obszarów związanych z problematyką

Propozycja modyfikacji
uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje biznesy
inwestorom
Wsparcie powstawania start-up’ów, w tym firm spinoff/spin-out oraz doradztwo w zakresie zarządzania
strategicznego, modeli biznesowych, źródeł
finansowania, prezentacji inwestorskich, działań
marketingowych oraz globalizacji usług/produktów.
1.1.2.2
Wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe
przedsiębiorstw i instytucji sfery B+R+I , w tym
wsparcie tworzenia living lab-ów realizowanych przez
przedsiębiorstwa i start-up’y
Wsparcie izb gospodarczych i związków
pracodawców w zakresie doradztwa, mentoringu dla
start-upów oraz firm spin-off/spin-out - wymiana
wiedzy i doświadczenia

Działanie 1.1.1.
Przedsięwzięcia strategiczne
System wsparcia wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw oparty na instrumentach zwrotnych

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Częściowo
uwzględniono

Zapisy zmodyfikowano poprzez
uporządkowanie zakresu interwencji
w Działaniu 1.1.1 oraz Działaniu 1.1.3.

Niezasadna

Celem interwencji działania 1.1.2 jest
wsparcie projektów partnerskich, co
determinuje istnienie partnerstwa już na
etapie ubiegania się o wsparcie.

Nie
uwzględniono

Zakres interwencji RPS RG zakłada
wspieranie świadczenia usług (a nie samych
instytucji) przez instytucje otoczenia
biznesu na rzecz podniesienia
profesjonalizmu działalności
przedsiębiorstw.

Nie
uwzględniono

Instrumentami realizacyjnymi interwencji
planowanej w ramach RPS RG będą
dotacje i instrumenty pozadotacyjne.
Forma dystrybuowania środków zostanie
doprecyzowana w treści programów
operacyjnych.

Nie
uwzględniono

Zgodnie z przyjętym systemem wdrażania
RPS RG (ramy finansowe) realizacja
celów RPS RG finansowana będzie
zarówno ze środków publicznych
krajowych jak i zagranicznych (w tym,
pochodzących z budżetu UE).

Nie
uwzględniono

Brak konkretnej propozycji zapisów.

Działanie 1.1.3.
Działanie 1.1.2.7.: Aktywny udział w projektach
unijnych, służących modernizacji i konkurencyjności
gospodarki. Tworzenie zbioru dokumentacji
naukowo-badawczej – w tym „dobrych praktyk”,
wypracowanych w ramach projektów unijnych
(wszystkich)
To znacznie szerszy temat . Chodzi o udowodnienie
realizowalności pomysłu. Może to być software,
hardware urządzenie techniczne/prototyp. Etc.
Działanie 1.1.2.
Przedsięwzięcia strategiczne
Wykreślić Pomorski Trójkąt Wiedzy
33

Nie uwzględniona

Przedsięwzięcie strategiczne Pomorski
Trójkąt Wiedzy ma kluczowe znaczenie
dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

transferu wiedzy do gospodarki

107.

Miasto Słupsk

26

Miasto Słupsk, po Trójmieście jest
największym ośrodkiem akademickim w
regionie o znaczącym potencjale naukowobadawczym. Akademia Pomorska może
poszczycić się najnowocześniejszymi w
całym kraju symulacyjnymi laboratoriami
medycznymi oraz Edukacyjnym Centrum
Zarządzania Kryzysowego. Ponadto
wychodząc naprzeciw potrzebom rynku
powołała jednostki, które świadczą usługi na
rzecz regionu: Akademickie Centrum Czystej
Energii i Centrum Doskonalenia
Kompetencji. Doprecyzowanie ww. zapisu
byłby korzystne dla całego województwa i
wpisałoby się w wizję wzmocnienia nauki i
gospodarki poprzez wspólne przedsięwzięcia
na rzecz naszego regionu.
Z obserwacji podczas pracy z
przedsiębiorcami wynika, że dodane wartości
są niezbędne do efektywnego działania i
rozwoju przedsiębiorstw, oferta doradcza w
tym zakresie nie zabezpiecza potrzeb
przedsiębiorców i zdecydowanie powinna
być poszerzana.

108.

Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości

26

109.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

26

Korekta wynika z ostatecznej nazwy projektu
zgłoszonego do procesu aktualizacji PMDIB

26

Oprócz wsparcia dla samych instrumentów
transferu wiedzy do gospodarki, ważne jest
położenie nacisku na integracje wysiłków i
potencjałów uczelni z obszaru
metropolitalnego co jest podstawą do
maksymalizacji efektów i unikania
rozproszenia nakładów.
Ponadto, warto kłaść nacisk na synergię
pomiędzy priorytetami i działaniami RPS

Urząd Miejski w
Gdańsku
110.
Gdański Obszar
Metropolitarny

Uzasadnienie
Pomorskiego 2020 oraz wpisuje się w
definicję przedsięwzięcia strategicznego ze
względu na systemowy charakter działań.

Realizacja pakietu wspólnych projektów uczelni z
Trójmiasta i Słupska oraz przedsiębiorstwo stanowi
realną szansę na zbudowanie przewagi
konkurencyjnej podmiotów gospodarczych, umocni
pozycję akademicką uczelni, wpłynie na
wykorzystanie pełni potencjałów rozwojowych
tkwiących w tych podmiotach i – szerzej – przyczyni
się do rozwoju gospodarki regionu.

Zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do usług
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu
(IOB) w zakresie wyceny wartości technologii,
doradztwa z zakresu globalizacji usług, umiejętności
prezentowania, pośrednictwa (prawnego,
finansowego) w procesie transferu technologii i
„know-how”.
Konieczna korekta nazwy projektu na – Centrum
Badawcze Nowych Technologii dla Profilaktyki i
Leczenia Chorób Cywilizacyjnych i Okresu Starzenia
Dodanie zapisu: „Projekt realizujący mechanizm
transferu wiedzy do gospodarki, w partnerstwie
międzyuczelnianym, jednocześnie wspierający
dostosowanie procesu edukacji na uczelniach do
potrzeb gospodarki.”

34

Nie
uwzględniono

Projekty zgłoszone w ramach
przedsięwzięcia strategicznego Pomorski
Trójkąt Wiedzy są obecnie przedmiotem
oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w procedurze naboru do
Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury
Badawczej, co nie wyklucza partnerskiej
współpracy z ośrodkiem akademickim w
Słupsku na dalszym etapie realizacji
przedsięwzięcia.

Uwzględniono

Uwzględniono

Nie
uwzględniono

Uszczegółowienie komplementarności
pomiędzy poszczególnymi działaniami
zostanie doprecyzowane na poziomie
programów operacyjnych w nowym
okresie programowania 2014-2020, które
będą stanowić źródło finansowania
realizacji RPS RG.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

RG, tu na synergię między 1.1.2. a 2.1.2. i
2.2.1.

111.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

26

Polski Klaster
Morski

112.

113.

INTEL

InnoBaltica

26

Profesjonalizm działalności przedsiębiorstw
jest efektywny w strefach intensywnej
działalności gospodarczej, skoncentrowanej
na relatywnie niewielkim obszarze. Efekt
koncentracji prowadzi do efektu współpracy
i synergii (klastra)
IOB powinny być źródłem wiedzy jedynie
dla nowopowstających firm, bez
doświadczenia biznesowego. Dla firm szybko
rozwijających się źródłem wiedzy powinni
być mentorzy, którzy mają doświadczenie
biznesowe w pozyskiwaniu kapitału,
wprowadzaniu firmy na rynki światowe etc.
IOB powinny być jedynie organizatorem
takiego wsparcia.
Projekt jest modelowym przykładem
mechanizmu realnej współpracy świata nauki
i biznesu służącego zaspokajaniu potrzeb
przedsiębiorców / gospodarki z jednoczesną
optymalizacją wykorzystania zasobów
infrastruktury uczelni.

26
Projekt skupia w partnerstwie kluczowe
uczelnie regionu i metropolii we współpracy
z głównymi instytucjami otocznia biznesu –
PSSE / GPNT oraz spółką samorządów i
uczelni – InnoBaltica jako liderem projektu.

114.

Ośrodek Myśli
Morskiej
Stowarzyszenia
„Civitas Christina”,
Europejska Szkoła
Wyższa w Sopocie

26

Diagnoza gospodarki naszego województwa
pomija zupełnie małe porty i przystanie
morskie dlatego włączymy się w budowę
strategii, która uwzględni wszystkie elementy
systemu gospodarki morskiej bo to pozwoli
na wykreowanie silnej marki zbudowanej na
tradycyjnych filarach, a innowacyjne metody
wykorzystania potencjału gospodarki
morskiej dadzą możliwości wzrostu

Działanie 1.1.4
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Centra Logistyczne
Parki Naukowo-Technologiczne
Centra targowo-wystawiennicze

Brakuje mentoring przez doświadczonych
biznesmenów, którzy mogą także służyć jako anioły
biznesu. Chodzi o prawdziwy transfer wiedzy
praktycznej do młodych firm z zakresu rynku,
zarządzania, pozyskiwania kapitału.

Dodanie przedsięwzięcia strategicznego pn. „Bałtycki
Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości”.

Wspieranie transferu wiedzy do gospodarki poprzez
opracowanie strategii (diagnozy) możliwości
uaktywnienia małych portów i przystani morskich w
systemie transportowym województwa pomorskiego i
regionu nadmorskiego

Zakres interwencji RPS RG zakłada
wspieranie konkretnych działań/projektów
(a nie samych instytucji).
Niezasadna
Katalog kluczowych partnerów w
Priorytecie 1.1.uwzględnia wszystkie
wymienione instytucje.

Niezasadna

W RPS RG przewiduje się działania
mające na celu zwiększenie dostępu do
usług świadczonych przez instytucje
otoczenia biznesu, nie precyzując zakresu
ani formy udzielania wsparcia.

Nie uwzględniono

Ze względu na istotne znaczenie
proponowanego przedsięwzięcia dla
realizacji celów RPS RG rozważa się jego
uwzględnienie na dalszym etapie prac.
Decyzja wymaga pogłębionej dyskusji i
analizy wykonalności przedsięwzięcia.

Niezasadna

Rozwój regionalnych sieciowych
produktów turystycznych obejmujących
m.in. małe porty morskie stanowią
zobowiązanie samorządu województwa
pomorskiego wpisane w cel operacyjny
1.3 Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.
Proponowany zapis mieści się w zakresie
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Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
kompetencji RPS AKT.

Gdańska Agencja
Rozwoju
Gospodarczego
Urząd Miejski w
Gdańsku

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku
115.

28
Fundacja „Liczy się
każdy z nas”

Subregion
Nadwiślański

Miasto Gdynia

116.

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

2728

Inne spółki komunalne nie powinny tworzyć
konkurencję dla ARP, ale może zaistnieć
sytuacja, że o środki na niektóre projekty
ARP nie będzie w stanie aplikować (np.
uzbrojenie terenów inwestycyjnych) tylko
JST, SSE lub spółki z udziałem JST jak np.
GARG. Kluczowym partnerem dla działania
1.2.1 powinni być również przedsiębiorcy lub
ich organizacje np. klastry.

Kluczowi partnerzy - zamiast „spółki z udziałem
SWP” powinno być „spółki z udziałem JST”.
Kolejny partner, którego należy dodać to
„przedsiębiorcy i ich organizacje”.

Uzasadnienie jak wyżej, w p. 8

W rubryce „Kluczowi partnerzy”, w punkcie 2 dot.
jednostek samorządu terytorialnego należy dodać: „w
tym PODR”

Co to jest jednostka powołana do
koordynacji działań związanych? Konkretnie
to osoba prawna, komórka podległa,
organizacja mająca dany zapis w statucie, co
to takiego?

1 Jednostka powołana do koordynacji działań
związanych w obsługą Inwestorów
− Jednostki samorządu terytorialnego i spółki z
udziałem SWP
− Instytucje otoczenia biznesu

Wzmocnienie powiązań zewnętrznych
gospodarki regionu wymaga zaangażowania
wśród kluczowych partnerów również i tych
podmiotów, które podejmują, lub będą
podejmowały działania w tym zakresie w
subregionie Nadwiślańskim województwa
pomorskiego.

Kluczowi partnerzy :
1. Jednostka powołana do koordynacji działań
związanych z obsługą inwestorów
Jednostki samorządu terytorialnego i spółki z
udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Doprecyzowanie zapisów w celu
umożliwienia realizowania projektów przez
jednostki organizacyjne jst.
Nieuzasadnione jest ograniczanie się do
zwiększania udziału pomorskich
przedsiębiorców do rynków zagranicznych,
gdyż znacznie zawęża to krąg potencjalnych
beneficjentów, pod względem rozwoju
gospodarczego uzasadnione jest

Uwzględniono

Kluczowi partnerzy:
2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne oraz spółki z udziałem SWP

Należy uwzględnić rynki ponadregionalne

36

Nie uwzględniono

Wsparcie ekspansji zagranicznej
przedsiębiorstw zostało wskazane jako
strategiczny kierunek interwencji w
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020. Szczególny zakres wsparcia w tej
kwestii wynika ze znaczenia

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

ekonomicznego dywersyfikacji rynków
zbytu pomorskich przedsiębiorstw,
rozszerzając je poza rynek krajowy.
Ponadto, należy wziąć pod uwagę, iż
działania eksportowe cechują się
zwiększonym poziomem trudności ze
względu na różnice prawne, językowe,
kulturowe (tzw. bariery wejścia) i jako takie
wymagają szczególnego wsparcia oraz
uzasadniają interwencję publiczną.
Problem ten nie występuje w zakresie
działań na rynkach ponadregionalnych.

dopuszczenie także rynków
ponadregionalnych.

W źródłach finansowania i instrumentach
realizacyjnych, w środkach publicznych krajowych
oprócz tam wymienionych winny się tam znaleźć
środki z Ministerstwa Ochrony Środowiska (NFOŚ)

117.

118.

119.

Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster
Morski

27

27

27

Istotnym elementem kształcenia jest
przekazanie aktualnej wiedzy praktycznej,
Zatrudnianie na uczelni czynnych
biznesmanów pomaga kształcić osoby, które
zdobywają wiedze i umiejętności pracując na
rzeczywistych problemach.
W sposób naturalny przyczyniają się do
zbliżenia światów nauki i biznesu

Uzasadnienie

Dodanie wskaźnika rezultatu:
- Liczba pracujących wykładowców, jednocześnie
pracujących w biznesie

Dot. projektu systemowego INNOpomorze

Taki projekt powinien być prowadzony ściśle we
współpracy przez kompetentny NGO czy IOB np.
związek pracodawców czy izbę gospodarczą.

Programy współpracy transgranicznej
powinny sprzyjać budowie wzajemnych
powiązań „ponad granicami” pomiędzy
samorządami lokalnymi, instytucjami
edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi
czy też instytucjami kulturalnymi.

Proponujemy uzupełnić opis Priorytetu o zdanie:
Budowa systemu wsparcia przez współpracę
transgraniczną. Region, powiaty i gminy powinny
wypracować spójny system wspierania gospodarki
regionu przez współprace sieciową miast,
subregionów i regionów partnerskich,
międzynarodowych struktur organizacji samorządu
gospodarczego, wspólne imprezy targowowystawiennicze.
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Uwzględniono

Nie
uwzględniono

Niezasadna

Częściowo
uwzględniono

Proponowany wskaźnik jest zbyt
szczegółowy i trudno weryfikowalny.

Zakres interwencji Działania 1.1.3
uwzględnia zaangażowanie szerokiego
grona partnerów regionalnych z
wykorzystaniem ich doświadczenia i
wysokich kompetencji.
Współpraca transgraniczna niezbędna do
realizacji celów RPS RG zostanie opisana
w części realizacyjnej pn. Obszary
współpracy międzyregionalnej.
Istotnym elementem ponadregionalnych
działań RPS RG jest m.in. efektywna
współpraca sektora naukowo-badawczego
z sektorem przedsiębiorstw, lepsze

Lp.

Osoba / Podmiot

120.

INTEL

121.

Gdański Obszar
Metropolitarny

122.

123.

Gdański Obszar
Metropolitarny

Ośrodek Myśli
Morskiej
Stowarzyszenia

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

27

Uruchomienie funduszu grantowego oraz
kapitałowego z udziałem kapitału prywatnego i
zarządzanego przez prywatną firmę opartą o
doświadczony zespół inwestycyjny

27

Taka współpraca dawać będzie efekty w
postaci wiedzy nowoczesnej dla
pracowników przedsiębiorstw, a jednocześnie
będzie to wiedza praktyczna dla uczniów

Dodać zapis:
- animacja współpracy pomiędzy szkołami średnimi
zawodowymi a przedsiębiorstwami

2728

27

Zmiana profilu działalności przedsiębiorstw
działających w obszarze małych portów i
przystani morskich i przejście z dominującej

Uzasadnienie
warunki rozwoju proeksportowo
ukierunkowanych firm i klastrów
gospodarczych.
Brak uzasadnienia tezy dla
zaproponowanego podejścia.

Fundusz kapitałowy musi być w większości
prywatny i zarządzany prywatnie. Inaczej nie
będzie w stanie pozyskać odpowiednich
zarządzających. Fundusze skonstruowane
inaczej często odnoszą odwrotny skutek od
zamierzonego. Fundusz grantowy powinien
działać osobno.

1.Nieuzasadnione jest ograniczanie się do
zwiększania udziału pomorskich
przedsiębiorców do rynków zagranicznych,
gdyż znacznie zawęża to krąg potencjalnych
beneficjentów, pod względem rozwoju
gospodarczego uzasadnione jest
dopuszczenie także rynków
ponadregionalnych.
2. Atrakcyjność gospodarcza jest równie
istotna jak pozostałe wskazane w
przywołanym wersie.

Rozstrzygnięcie
uwagi

1.Wnioskujemy o uwzględnienie rynków
ponadregionalnych

Nie
uwzględniono

Niezasadna

Nie uwzględniono

2. Budowa systemu promocji gospodarczej dodać
zapis: także atrakcyjność gospodarczą

Uwzględniono

Podniesienie kompetencji pracowników
zatrudnionych w obsłudze ruchu turystycznego w
małych portach poprzez stworzenie wspólnych

Niezasadna
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W przypadku uruchomienia funduszu
grantowego w ramach RPS RG
zostanie przeprowadzana szczegółowa
analiza, w celu wyboru najbardziej
optymalnej formuły organizacyjnej.
Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS AZS.
Wsparcie ekspansji zagranicznej
przedsiębiorstw zostało wskazane jako
strategiczny kierunek interwencji w
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020. Szczególny zakres wsparcia w tej
kwestii wynika ze znaczenia
ekonomicznego dywersyfikacji rynków
zbytu pomorskich przedsiębiorstw,
rozszerzając je poza rynek krajowy.
Ponadto, należy wziąć pod uwagę, iż
działania eksportowe cechują się
zwiększonym poziomem trudności ze
względu na różnice prawne, językowe,
kulturowe (tzw. bariery wejścia) i jako
takie wymagają szczególnego wsparcia
oraz uzasadniają interwencję publiczną.
Problem ten nie występuje w zakresie
działań na rynkach ponadregionalnych.

Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS AZS oraz RPS AKT.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

„Civitas
Christiana”,
Europejska Szkoła
Wyższa w Sopocie

124.

125.

126.

Ośrodek Myśli
Morskiej
Stowarzyszenia
„Civitas
Christiana”,
Europejska Szkoła
Wyższa w Sopocie
Gdańska Agencja
Rozwoju
Gospodarczego
Urząd Miejski w
Gdańsku
Gdański Obszar
Metropolitarny
Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

27

Uwaga
działalności rybactwa na obsługę ruchu
turystycznego poprzez obsługę jachtów lub
statków białej floty stwarza konieczność
przebranżowienia się rybaków na
menadżerów działających w zupełnie nowym
dla siebie obszarze turystyki dlatego możemy
podjąć się roli kształcenia i podniesienia
profesjonalizmu działalności małych portów
poprzez działalność dydaktyczną
Rozwój turystyki w tym turystyki morskiej w
województwie pomorskim jest jedynym z
najważniejszych elementów realnego
gospodarczego wzrostu w tym regionie
dlatego idea ustawicznego dokształcania kadr
wpisuje się we współpracę nauki i biznesu
tworząc podstawy nowoczesnej gospodarki

28

Należy w tym działaniu przewidzieć wsparcie
dla tworzenia za granicą przedstawicielstw
gospodarczych firm z Pomorza np. projekt
przedstawicielstwa sektora ICT w Dolinie
Krzemowej

28

Atrakcyjność gospodarcza jest równie istotna
jak pozostałe wskazane w przywołanym
wersie.
Celem powinno być również aktywne
pozyskiwanie inwestorów a nie jedynie ich
obsługa jak już się pojawią.

127.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

28

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

projektów badawczo-wdrożeniowych dla tej grupy
zawodowej

Wsparcie dla przedsiębiorczości poprzez tworzenie
kursów i punktów informacyjno-konsultacyjnych dla
pracowników zatrudnionych w branży turystycznej

Niezasadna

W Zakresie interwencji należy dodać w poddziałaniu
1.2.1.4 zagraniczne przedstawicielstwa gospodarcze, a
nie tylko samorządowe.

Uwzględniono

W ramach „Budowy systemu promocji gospodarczej”
w ostatnim wersie przy atrakcyjności inwestycyjnej
należy dopisać także atrakcyjność gospodarczą
Priorytet 1.2
Kluczowi partnerzy
1. Jednostka powołana do koordynacji działań
związanych z pozyskiwaniem i obsługą
inwestorów
2. Jednostki samorządu terytorialnego i spółki z
udziałem SWP
Organizacje przedsiębiorców i pracodawców.
39

Uwzględniono

Uwzględniono

Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS AZS.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Organizacje przedsiębiorców i pracodawców
poprzez swoje kontakty mogą być
skutecznym ,,inwestycji zagranicznych” pod
warunkiem że będą miały szansę na
refundację kosztów z tym związanych

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
128.

28

Współpraca transgraniczna przyniesie efekty
w postaci:
rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury
oraz handlu transgranicznego.

Polski Klaster
Morski

129.

Gdański Obszar
Metropolitarny

28

Inne spółki komunalne nie powinny tworzyć
konkurencję dla ARP, ale może zaistnieć
sytuacja, że o środki na niektóre projekty
ARP nie będzie w stanie aplikować (np.
uzbrojenie terenów inwestycyjnych) tylko
JST, SSE lub spółki z udziałem JST jak np.
GARG. Kluczowym partnerem dla działania
1.2.1 powinni być również przedsiębiorcy lub
ich organizacje np. klastry.

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Nie
uwzględniono

Dokument strategiczny, jakim jest RPS
RG nie przesądza o finansowaniu
poszczególnych kosztów. Kwestie te
zostaną przesądzone na etapie konstrukcji
poszczególnych programów operacyjnych
i budżetów JST w nowym okresie
programowania 2014-2020.
Ad. 1.2.1.1 i 1.2.1.2
Rozwijanie struktur współpracy z
partnerami zagranicznymi niezbędnych do
realizacji celów RPS RG zostanie opisane
w części realizacyjnej pn. Obszary
współpracy międzyregionalnej.

1.2.1.1. Rozwijanie struktur współpracy sieciowej jst
województwa – z ich partnerami zagranicznymi –
szczególnie w strefie przygranicznej - służące
identyfikacji wspólnych celów gospodarczych
współpracy – i ich wspólna realizacja.?
1.2.1.2. Współpraca samorządu województwa z
resortem gospodarki – i z przedstawicielami tego
resortu w ambasadach RP – celem skoordynowanej i
efektywnej wymiany informacji gospodarczych,
promocji gospodarczej i organizacji wspólnych
przedsięwzięć z udziałem zagranicznych partnerów
gospodarczych.
1.2.1.3. Udział w projektach unijnych służących
rozwojowi innowacyjnej gospodarki,
rozpowszechnianie i wdrażanie [i know how
propozycja Pomorskiego Klastra Morskiego]

Częściowo
uwzględniona

Zamienić zapis:
„spółki z udziałem SWP” na zapis:
„spółki z udziałem JST”. Kolejny partner, którego
należy dodać to „przedsiębiorcy i ich organizacje”.

Uwzględniona

40

Istotnym elementem ponadregionalnych
działań RPS RG jest m.in. efektywna
współpraca sektora naukowo-badawczego
z sektorem przedsiębiorstw, lepsze
warunki rozwoju proeksportowo
ukierunkowanych firm i klastrów
gospodarczych.
Ad. 1.2.1.3
Realizacja działań zapisanych w RPS RG
będzie finansowa ze środków publicznych
krajowych i zagranicznych (w tym z
programów operacyjnych).
Katalog beneficjentów ustalany będzie na
poziomie uszczegółowienia danego
programu operacyjnego.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

29

Powołanie może funduszu wymagać
odrębnej formy prawnej oraz rozwiązań
umożliwiających stałe zasilanie środkami lub
osiągnięcie zwrotu tak jak przypadku
funduszy pożyczkowych, poręczeniowych,
czy kapitałowych. To jest dobre rozwiązanie,
ale gdyby okazało się niemożliwe do
realizacji, należy przewidzieć możliwość
bezpośredniego obiegania się o
dofinansowanie.

Gdańska Agencja
Rozwoju
Gospodarczego
130.

Urząd Miejski w
Gdańsku
Gdański Obszar
Metropolitarny

131.

132.

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

29

29

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
W ramach RPS RG przewidziano
możliwość finansowania uzbrojenia
terenów zarówno ze środków zwrotnych
jak i dotacji.

W Zakresie interwencji w poddziałaniu 1.2.2.4.
początek proponujemy przeredagować w następujący
sposób: ”Uruchomienie regionalnego funduszu lub
bezpośredniego finansowania działań w celu m.in.
przygotowania….”.

Przedsięwzięcia strategiczne: Broker eksportowyprojekt kompleksowy Strefy Aktywności
Gospodarczej miast i wsi

Przedsięwzięcie strategiczne: należy rozszerzyć o:
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Osiedla
„Wschód” w Lęborku;
- Promocja terenów inwestycyjnych na Osiedlu
"Wschód" w Lęborku
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Niezasadna

Nie uwzględniono

Niezasadna

Zapis RPS RG nie precyzuje w jaki
sposób będzie przebiegać dystrybucja
środków (w formie funduszu
pożyczkowego, poręczeniowego,
kapitałowego lub grantowego).
Postulat do zgłoszenia na etapie
konsultacji RPO WP 2014-2020.
RPS RG zawiera przedsięwzięcia
strategiczne identyfikowane z poziomu
województwa, mające charakter
systemowy oraz wymagające
zaangażowania Samorządu Województwa
Pomorskiego.
Natomiast pozostałe oddolne inicjatywy
będą mogły być przedmiotem negocjacji
w ramach Zintegrowanych Porozumień
Terytorialnych.
Brak szczegółowego opisu
proponowanego przedsięwzięcia, co
uniemożliwia wpisanie go w zakres
interwencji RPS RG.
Zaproponowane przedsięwzięcie mieści
się w ramach Działania 1.2.2.
Lokalizacja parków przemysłowych
zostanie określona w analizie
lokalizacyjnej, która planowanej do
przeprowadzenia na początku realizacji
przedsięwzięcia strategicznego Invest In
Pomorenia. Określi ona kryteria wyboru
lokalizacji dla terenów nie wchodzących w
skład parków. Wybór lokalizacji parków
będzie uzależniony od czynników
ekonomicznych i planistycznych.

Lp.

Osoba / Podmiot

133.

Powiat Kościerski

134.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

29

Zagrożenie - Spowoduje to sytuację podobną
do sytuacji dzisiejszej działalności Invest In
Pomerania, gdzie ARP może wprowadzić
ofertę inwestycyjną powiatu na stronę
internetową ale nie może wydatkować
środków np. na jej przetłumaczenie i inną
działalność promocyjną

Wskazanie przedsięwzięć strategicznych tylko jako
Invest In Pomerania

Nie
uwzględniono

29

Kontakty B2B jako jedna z
najefektywniejszych form współpracy
biznesowej oraz możliwości pozyskiwania
inwestorów.

Obsługa projektów inwestycyjnych (m.in. zbieranie i
przetwarzanie danych, opracowywanie raportów,
obsługa wizyt inwestorów w regionie). Kojarzenie
inwestorów z lokalnymi przedsiębiorstwami,
promocja oferty przedsiębiorców z Pomorza.

Częściowo
uwzględniono
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Uzasadnienie
Propozycja zbyt szczegółowa jak na
dokument o charakterze strategicznym
jakim jest RPS RG.
Rozproszenie działań promocyjnych w
zakresie pozyskiwania inwestycji zostało
uznane w analizie atrakcyjności
inwestycyjnej Województwa Pomorskiego
jak jeden z głównych problemów regionu
i powód, dla którego znaczna część
dużych inwestycji lokalizuje się w innych
częściach Polski. W związku z
powyższym, koncentracja działań i ich
koordynacja na poziomie regionu jest
niezbędna dla osiągnięcia efektu skali.
Dotychczasowe działania w tym zakresie
dowiodły, iż model skoncentrowany jest
skuteczniejszy niż rozproszony.
W ramach przedsięwzięcia wszystkie jst
będą miały dostęp do usług. Jednocześnie,
zakres działania przedsięwzięcia jest
ukierunkowany na realizację określonych
działań za pomocą najefektywniejszych
kosztowo narzędzi. We wskazanym
zakresie przedsięwzięcie przewiduje
wsparcie w zakresie przygotowania oferty
inwestycyjnej, nie przewiduje jednak
wykonywania usług tłumaczeniowych.
Kojarzenie inwestorów z lokalnymi
przedsiębiorstwami, promocja oferty
przedsiębiorców z Pomorza jest
przedmiotem przewidywanych działań
RPS RG. Jednakże ze względu na
efektywność procesu pozyskiwania
inwestycji, działania te są wykonywane w
zakresie zmierzającym do pozyskania
inwestora. Należy jednak wskazać, iż w
ramach przedsięwzięcia przewiduje się
organizację szeregu działań
networkingowych pozwalających na

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
zaprezentowanie oferty pomorskich
przedsiębiorstw, a także zintegrowane
inwestorów zewnętrznych z życiem
gospodarczym regionu.

29

W celu przyciągnięcia do regionu kapitału
ludzkiego nieodzownym wydaje się
stworzenie odpowiednich warunków
mieszkaniowych. Dużą rolę powinny tu
odegrać TBS, których podstawowym celem
działania jest budowanie lokali mieszkalnych
i ich eksploatacja na zasadach najmu. W
chwili obecnej Gdańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada
tereny inwestycyjne pod budowę około 1200
mieszkań. Stworzenie nowych programów
finansowania budownictwa na wynajem
pozwoli na szybkie zwiększenie ilość
planowanych inwestycji.

29

2. Jedną z form w jakiej są i mogą być
realizowane istotne inwestycje jest formuła
partnerstwa publiczno-prywatnego. Brak
rozwoju tej formuły współpracy między
sektorami publicznym i prywatnym wynika
między innymi z kosztów jakie wiążą się z
przygotowaniem przedsięwzięcia w tej
formule w tym kosztów doradztwa i analiz.
W tej sytuacji za celowe uważamy
wprowadzenie możliwości wsparcie
projektów PPP / koncesyjnych na etapie ich
przygotowania

Urząd Miejski w
Gdańsku
135.
Gdański Obszar
Metropolitarny

Gdański Obszar
Metropolitarny
136.
Urząd Miejski w
Gdańsku

137.

Gdański Obszar
Metropolitarny

29

Istnieje problem – brak miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gmin,
czego powodem jest brak środków
finansowych. Stanowi to istotną przeszkodę
dla lokalizowania inwestycji

W tym miejscu ponownie podkreślić należy
konieczność, stworzenia polityki budowy mieszkań
na wynajem o umiarkowanych czynszach,
adresowanej do wybranych grup odbiorców,
wymagających wsparcia (np. młodzieży studenckiej,
pracowników nauki, specjalistów poszukiwanych na
rynku pracy, wybitnych sportowców itp). Możliwy
jest również program partycypacji instytucjonalnej w
kosztach budowy mieszkań przez duże firmy i
instytucje zainteresowane w uzyskaniu mieszkań na
wynajem dla swoich pracowników. Wzrost liczby
mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu
zwiększa atrakcyjność inwestycyjną regionu, miasta i
przyczynia się do zmniejszenia skali emigracji
zarobkowej, przede wszystkim wśród ludzi młodych.

2. W ramach funduszy na przygotowanie inwestycji
należałoby naszym zdaniem wymienić wprost
wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych w formule
partnerstwa publiczno- prywatnego i koncesji

Dodać nowy punkt:
1.2.2.5:
Uruchomienie regionalnego funduszu dysponującego
środkami na sfinansowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gmin

43

Nie uwzględniono

Zgodnie z założeniem Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020,
RPS RG nie skupia się na sprawach o
charakterze rutynowym, należących do
sfery bieżącego funkcjonowania oraz
wykonywania zadań i obowiązków
prawnych przez podmioty działające w
regionie.

Częściowo
uwzględniono

Model realizacji inwestycji oraz kryteria
oceny ich efektywności zostaną określone
szczegółowo a analizie lokalizacyjnej
parków przemysłowych. Zakłada się, że
proponowane przedsięwzięcie w
proponowanej formule będą do przyjęcia
o ile model włączenia przedsięwzięć PPP
okaże się możliwy pod względem
prawnym oraz efektywny finansowo to
takie przedsięwzięcia jak najbardziej będą
mogły być realizowane.

Częściowo
uwzględniono

W procesie analizy lokalizacyjnej będzie
oceniany m.in. koszt i czas potrzebny na
zrealizowanie inwestycji, co preferuje
tereny o uregulowanej sytuacji
planistycznej. Jednakże, nie eliminuje to
terenów nie posiadających miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego. Koszt przygotowania
miejscowych planów zagospodarowania

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Polski Klaster
Morski
138.

139.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

Subregion
Nadwiślański

29

Zakres interwencji w obu działaniach jest
identyczny - lub jest b. podobny

Zintegrować z Działaniem 1.2.2. (1.2.3)

Nie uwzględniono

30

Istnieje zauważalna potrzeba tworzenia
partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego
powiatów : kwidzyńskiego, malborskiego,
starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego.
Realizacja tego przedsięwzięcia oparta
zostanie na opracowaniu i wdrożeniu strategii
promocji gospodarczej.

1.2.3.5. – Opracowanie i wdrożenie strategii promocji
gospodarczej subregionu Nadwiślańskiego.

Nie uwzględniona

44

Uzasadnienie
przestrzennego jest planowany, jako
kwalifikowany. W związku z powyższym,
dla atrakcyjnego terenu możliwe będzie
sfinansowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Zakres
interwencji jest jednak ograniczony
przyjętym i zgodnym ze Strategią Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020 Obszarem
Strategicznej Interwencji.
Powołanie osobnego funduszu dla
sfinansowania wyłącznie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
nie odpowiada celowi przedsięwzięcia,
którego założeniem jest działanie
kompleksowe. W przypadku funduszu
ograniczonego do finansowanie wyłącznie
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego istnieje ryzyko, że
przygotowanie gruntu ograniczy się
wyłącznie do uchwalenia planu.
Zakresy interwencji w Działaniach 1.2.2. i
1.2.3 są ze sobą komplementarne.
Działanie 1.2.3. dotyczy budowania marki
województwa z wykorzystaniem efektów
wszystkich pozostałych działań
zaprojektowanych w RPS RG.
Zgodnie z przesądzeniami w Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
RPS RG planuje działania związane z
promocją inwestycyjną na poziomie
województwa nie zaś poziomie
poszczególnych gmin czy subregionów.
Rozproszenie działań promocyjnych w
zakresie pozyskiwania inwestycji zostało
uznane w Analizie atrakcyjności inwestycyjnej
Województwa Pomorskiego jak jeden z
głównych problemów regionu i powód,
dla którego znaczna część dużych
inwestycji lokalizuje się w innych

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
częściach Polski. W związku z
powyższym, koncentracja działań i ich
koordynacja na poziomie regionu jest
niezbędna dla osiągnięcia efektu skali.

140.

141.

142.

Subregion
Nadwiślański

Subregion
Nadwiślański

Starostwo
Powiatowe w
Chojnicach
(ChojnickoCzłuchowski
MOF)

30

Istotnym czynnikiem dla rozwoju subregionu
Nadwiślańskiego są inwestycje zewnętrzne w
tym zagraniczne, których poziom i
oddziaływanie na sytuację społecznogospodarczą są obecnie niewystarczające.
Poprawa atrakcyjności subregionu dla
inwestorów wpłynie korzystnie na pozycję
konkurencyjną województwa, a także na
regionalny rynek pracy.
Ponadto powyższy wpis umożliwia realizację
zaplanowanego przez miasto i gminę Sztum
zadania Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej w
powiecie sztumskim (obszarze strukturalnego
bezrobocia)poprzez budowę infrastruktury w
Koniecwałdzie – gmina Sztum – etap II.

30

Po słowach: „Invest In Pomerania –
kompleksowe przedsięwzięcie obejmujące
całe województwo.” dopisać:
Malborski Obszar Funkcjonalny oraz gminy
z wiejskiego obszaru funkcjonalnego powiatu
sztumskiego, wymagającego wsparcia
procesów rozwojowych, położonych w
korytarzu transportowym drogi krajowej nr
55 - dotyczy zakresu interwencji w działaniu
1.2.2.4.

Poprawa atrakcyjności subregionu dla inwestorów
wpłynie korzystnie na pozycję konkurencyjną
województwa, a także na regionalny rynek pracy.
Ponadto powyższy wpis umożliwia realizację
zaplanowanego przez miasto i gminę Sztum zadania
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej w powiecie sztumskim
(obszarze strukturalnego bezrobocia)poprzez budowę
infrastruktury w gminie Sztum – etap II)

30

Region Chojnice-Człuchów posiada
doskonałą lokalizację i jednocześnie jest
jedynym ośrodkiem subregionalnym w
południowej części woj. pomorskiego, w
którym również należałoby realizować
działania z zakresu pozyskiwania inwestycji
zagranicznych.

Obszary Strategicznej Interwencji:
Całe województwo
Obszar preferowany w zakresie infrastruktury:
Obszar Metropolitalny
Trójmiasta oraz gminy położone wzdłuż
infrastruktury regionalnych
korytarzy transportowych wskazanych w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
Chojnice, Człuchów

Obszary Strategicznej Interwencji :
Całe województwo
Obszar preferowany w zakresie infrastruktury :
Obszar Metropolitarny Trójmiasta oraz gminy
położone wzdłuż infrastruktury regionalnych
korytarzy transportowych wskazanych w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
oraz subregionu Nadwiślańskiego

45

Propozycja zbyt szczegółowa jak na
dokument o charakterze strategicznym
jakim jest RPS RG.

Nie uwzględniona

Zapis w RPS RG wskazuje na Obszar
Metropolitalny Trójmiasta oraz gminy
położone wzdłuż infrastruktury
regionalnych korytarzy transportowych
wskazanych w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego, jako
Obszary Strategicznej Interwencji.

Propozycja zbyt szczegółowa jak na
dokument o charakterze strategicznym
jakim jest RPS RG.

Nie uwzględniona

Zapis w RPS RG wskazuje na Obszar
Metropolitalny Trójmiasta oraz gminy
położone wzdłuż infrastruktury
regionalnych korytarzy transportowych
wskazanych w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego, jako
Obszary Strategicznej Interwencji.
Propozycja zbyt szczegółowa jak na
dokument o charakterze strategicznym
jakim jest RPS RG.

Nie uwzględniona

Zapis w RPS RG wskazuje na Obszar
Metropolitalny Trójmiasta oraz gminy
położone wzdłuż infrastruktury
regionalnych korytarzy transportowych
wskazanych w Planie zagospodarowania

Lp.

143.

Osoba / Podmiot

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

144.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

145.

Gdański Obszar
Metropolitarny

146.
147.

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku
Subregion
Nadwiślański

Str.

Uwaga

30

30

Celem przedsięwzięcia powinno być dotarcie
i zaangażowanie wszystkich podmiotów
mogących posiadać kontakty bądź
umiejętności w pozyskiwaniu inwestycji
zagranicznych

Propozycja modyfikacji

Nie uwzględniono

Działanie 1.2.2.
Przedsięwzięcie strategiczne
Invest In Pomerania – kompleksowe przedsięwzięcie
obejmujące całe województwo polegające na
koordynacji i wsparciu wszystkich podmiotów
zaangażowanych w pozyskiwanie inwestycji
zagranicznych

Nie uwzględniono

Niezasadna

31

Uzasadnienie jak wyżej, w p. 8

W rubryce „Kluczowi partnerzy”, w punkcie 4 dot.
jednostek samorządu terytorialnego należy dodać: „w
tym PODR”

Uwzględniono

31

Rozwój nowoczesnych technologii
informatycznych wspomagających wzrost

Kluczowi partnerzy :
1. Przedsiębiorcy, izby gospodarcze i

Uwzględniono

46

Uzasadnienie
przestrzennego województwa pomorskiego, jako
Obszary Strategicznej Interwencji.
Wskazany zakres interwencji wykracza
poza kompetencje RPS RG.

Zakres interwencji: dodać ppkt: 1.2.3.5 Stworzenie
wspólnego internetowego systemu wsparcia,
kooperacji podmiotów gospodarczych z terenu UE

Dodać zapis:
Przygotowanie i wykorzystanie terenów o wysokim
potencjale inwestycyjnym zlokalizowanych przy
głównych ciągach komunikacyjnych np. S7

30

Rozstrzygnięcie
uwagi

RPS RG koncentruje się na działaniach
możliwych do osiągnięcia oraz
pozostających w kompetencji SWP.
Celem przedsięwzięcia jest pozyskiwanie
inwestycji zewnętrznych, poprzez
działanie jednego skoordynowanego
systemu ich pozyskiwania. W tym zakresie
system jest ukierunkowany na
pozyskiwanie inwestycji i działanie
partnerskie z wszelkimi instytucjami
mogącymi mieć wpływ na proces
decyzyjny. System nie obejmuje jednak
wsparcia takich instytucji, powodowałby
to rozproszenie środków.
Zapis w RPS RG wskazuje na Obszar
Metropolitalny Trójmiasta oraz gminy
położone wzdłuż infrastruktury
regionalnych korytarzy transportowych
wskazanych w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego, jako
Obszary Strategicznej Interwencji.
Należy wskazać, iż z zgodnie z zapisami
Planu, korytarze transportowe o których
mowa wyżej to w szczególności drogi nr
S6, S7, A1 oraz droga krajowa nr 22.
W związku z powyższym, obszary te są
traktowane priorytetowo. Dokonanie
zaproponowanej modyfikacji jedynie
powieliłoby istniejące zapisy.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga
konkurencyjności gospodarki wymaga
zaangażowania wśród kluczowych partnerów
również i tych podmiotów, które podejmują,
lub będą podejmowały działania w tym
zakresie w subregionie Nadwiślańskim
województwa pomorskiego

Propozycja modyfikacji
2.
3.
4.

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

organizacje przedsiębiorców
Klastry
Instytucje otoczenia biznesu
Jednostki samorządu terytorialnego i spółki
z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego
Zapisy zbyt szczegółowe.

148.

149.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

31

Brak wskaźnika dla dopisanego w działaniu
1.3.2 dodatkowego zakresu interwencji1.3.2.2

Obszar objęty modernizacją ewidencji gruntów i
budynków w wyniku otrzymanego wsparcia w
hektarach

Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.
Zapisy zbyt szczegółowe.

31

Brak wskaźnika dla dopisanego w działaniu
1.3.2 dodatkowego zakresu interwencji
1.3.2.2

Liczba punktów granicznych spełniających kryteria
dokładnościowe określone w standardach
technicznych wykonywania prac geodezyjnych;
100% zgodność danych EGIB z KW;
100% danych umożliwiających ustalenia granic z
pominięciem postępowania rozgraniczeniowego;
Prawidłowe powierzchnie działek;
Uporządkowany stan prawny nieruchomości

Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.
Zapisy zbyt szczegółowe.

150.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

31

Ujednolicenie i koordynacja działań
powiatowej służby geodezyjnej województwa
pomorskiego

Organy administracji geodezyjnej wszystkich szczebli

Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz

47

Lp.

151.

152.

Osoba / Podmiot

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Str.

31

31

3132
Urząd Miejski w
Gdańsku
153.
Gdański Obszar
Metropolitarny

154.

155.

156.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster
Morski
Gdański Obszar

Uwaga

Znaczna ilość działalności gosp. To
jednoosobowe działalności gosp., którym
warto dać możliwość rozwoju na równi z
większymi przedsiębiorstwami
W działaniu 1.3.2 zakres interwencji dotyczy
współpracy instytucji sfery B+R+I z innymi
podmiotami celem realizacji wspólnych
przedsięwzięć wykorzystujących rozwiązania
teleinformatyczne, nomenklatura przyjęta w
RPS mogłaby sugerować, że uczelnie nie
będą partnerem kluczowym w tym
priorytecie, co wpłynęłoby na niepełne
wykorzystanie ich potencjału.
Takie podejście nie pozwoli realizować
ŻADNYCH przedsięwzięć ukierunkowanych
na usługi, zarządzanie i wsparcie stworzenia
nowoczesnej administracji, która jest jednym
z kluczowych atrybutów przyjazności i
rozwoju gospodarczego regionu.

31

Uściślenie zapisu.

31

Inteligentne systemy transportowe zwiększają
konkurencyjność komunikacji publicznej i
jako takie powinny być wprowadzane w
komunikacji publicznej Pomorza

31

Znaczna ilość działalności gosp. To

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Wskaźniki monitorowania, wskaźniki rezultatu:
należy dopisać do liczby przedsiębiorstw także
liczbę jednoosobowych działalności gospodarczych.
Niezasadna
Kluczowi partnerzy: należy dodać Gospodarstwa
Rolne, Obszary Aktywności Gospodarczej Miast i
Wsi

Proponuje się dodać uczelnie wyższe oraz jednostki
sfery B+R+I do listy partnerów kluczowych
projektu.

Opis priorytetu nie odzwierciedla zakresu 2 działań
(13.1 i 1.3.2). Skupia się tylko na sieci a działania
dotyczą sieci i usług. Wskaźniki odnoszą się tylko do
sieci. W szczególności 1.3.1 dotyczyć powinien sieci
natomiast 1.3.2 szerokiego zakresu rozwiązań,
systemów, usług, bezpieczeństwa danych,
zarządzania informacją, wdrażania innowacyjnych
modeli komunikacji, integracji i wymiany danych
pomiędzy JST, przedsiębiorstwami i ośrodkami
nauki.
Proponuje się uzupełnić opis Priorytetu, przez
dodanie – jako trzeciego – zdania:
„Szczególnie pilnym jest rozwijanie infrastruktury
miękkiej w sferze transportu i logistyki – objętej
unijnymi standardami w zakresie Inteligentnych
Systemów Transportowych w sieci TEN-T.

Uzasadnienie
centralnych.
Przez przedsiębiorstwo rozumie się także
jednoosobową działalność gospodarczą.
Przyjęto, że partnerami kluczowymi
zaangażowanymi w realizację RPS RG są
zorganizowane podmioty (np.
instytucje/przedsiębiorstwa) a nie
obszary.

Uwzględniono

Uwzględniono

Niezasadna

Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS Transport

Nowe Działanie 1.3.1:
Wspieranie inteligentnych systemów transportowych
w komunikacji publicznej

Niezasadna

Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS Transport

Dodać zapis:

Niezasadna

Przez przedsiębiorstwo rozumie się także

48

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Metropolitarny

157.

Polski Klaster
Morski

158.

Ośrodek Myśli
Morskiej
Stowarzyszenia
„Civitas Christina”,
Europejska Szkoła
Wyższa w Sopocie

159.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

Uwaga
jednoosobowe działalności gosp., którym
warto dać możliwość rozwoju na równi z
większymi przedsiębiorstwami

31

Uściślenie zapisu.

W Skandynawii czy krajach hanzeatyckich
odnawiają się idee powrotu do swietności
poprzez odtwarzanie tych układów, które w
przeszłości tworzyły potęgę regionu Bałtyku.
31
Chętnie włączymy się w opracowanie
strategii i odbudowę szlaków i sieci powiązań
międzynarodowych tworzących też promocję
naszych produktów turystycznych w regionie.
Poszerzenie zakresu interwencji o
modernizację egib i budowę baz danych
GESUT, BDOT500 jest niezbędne dla
realizacji Strategii Województwa
Pomorskiego 2020 w zakresie:
1) Osiągnięcia celu strategicznego –
atrakcyjna przestrzeń;
2) Osiągnięcia celów operacyjnych:
• Sprawny system transportowy,
• Bezpieczeństwo i efektywność
energetyczna,
32
• Dobry stan środowiska;
3) wyzwań strategicznych:
• Dostępność transportowa,
• Obszary o nie w pełni uruchomionych
potencjałach,
• Zarządzanie przestrzenią;
4) Podniesienia efektywności w zakresie:
• Sprawności procesów inwestycyjnych,
• Kosztów sporządzenia dokumentacji
oraz pozyskania informacji,
• Sporządzenia planów ochrony

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

do liczby przedsiębiorstw także liczbę
jednoosobowych działalności gospodarczych.
Proponuje się uzupełnić opis Priorytetu, przez
dodanie – jako trzeciego – zdania:
„Szczególnie pilnym jest rozwijanie infrastruktury
miękkiej w sferze transportu i logistyki – objętej
unijnymi standardami w zakresie Inteligentnych
Systemów Transportowych w sieci TEN-T.
Budowa systemu promocji gospodarki poprzez
kreowanie morskiego położenia woj. Pomorskiego.
Zbudowanie modelu promocji na elementach
powiązania tradycji morskich regionu i
nowoczesnych konkurencyjnych branżach
rozwiniętych w oparciu o stare podstawy.

Modernizacja Powiatowych Zasobów Geodezyjnych
i Kartograficznych (PZGiK), poprzez tworzenie baz
danych EGIB, GESUT, BDOT500 oraz
przekształcanie istniejących lokalnych systemów
informatycznych (teleinformatycznych) w
zintegrowane systemy teleinformatyczne
przeznaczone do prowadzenia tych baz lub przejęcie
systemu teleinformatycznego zaproponowanego
przez Głównego Geodetę Kraju, a także
modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

49

Uzasadnienie
jednoosobową działalność gospodarczą

Niezasadna

Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS Transport

Nie
uwzględniono

Strategia kampanii wizerunkowej zostanie
opracowana w procesie realizacji
zobowiązania samorządu województwa
pomorskiego i przewiduje uwzględnienie
branż kluczowych/inteligentnych
specjalizacji.

Zapisy zbyt szczegółowe.

Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

przyrody,
• Sporządzenia planów ochronnych dla
obszarów Natura 2000,
• Zwiększenia świadomości społecznej,
• Wzmocnienia państwowego
monitoringu środowiska,
• Dobrego zarządzania i
zagospodarowania przestrzeni,
Skutecznej realizacji celów rozwojowych
poprzez wykorzystanie zróżnicowanych
potencjałów terytorialnych oraz
równoważenia procesów rozwojowych w
przestrzeni województwa;

160.

161.

Urząd Miasta
Gdyni jako lider
powiatów
województwa
pomorskiego

Miasto Gdynia

32

32

Realizacja zadań służby geodezyjnej
wynikających z ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne, które dostosowano do
zapisów Dyrektywy 2007/2/WE INSPIRE,
celem szerokiego udostępniania danych w
systemach teleinformatycznych

Podjęte w ostatnich latach działania
sprzyjające budowaniu społeczeństwa wiedzy
na obszarze gmin pomorskich, w tym także
w Gdyni, przyczyniły się do tworzenia
podstaw rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. Koniecznym jest
kontynuowanie podjętych już działań, w celu
dalszego upowszechniania wykorzystywania
technologii informacyjnych w pracy instytucji
publicznych oraz rozwoju elektronicznych
usług publicznych dla ludności i biznesu.
Zaproponowana zmiana zapisu służy
doprecyzowaniu działań, które możliwe będą
do realizacji na obszarze całego

Modernizacja Zasobów Geodezyjnych i
Kartograficznych poprzez:
a. tworzenie baz danych EGIB, GESUT, BDOT500
oraz przekształcania istniejących lokalnych systemów
informatycznych (teleinformatycznych)
w
zintegrowane systemy teleinformatyczne przeznaczone
do prowadzenia tych baz lub przejęcia systemu
teleinformatycznego zaproponowanego przez
Głównego Geodetę Kraju dla całego województwa,
Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla
obrębów o intensywnym zainwestowaniu lub złej
jakości danych.
Działanie 1.3.2 Upowszechnienie zastosowania
technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT)
Kryteria przestrzenne:
Uszczegółowienie Obszarów Strategicznej
Interwencji:
Projekty budowy infrastruktury sieci na obszarach dla
których realizacja inwestycji nie jest komercyjnie
opłacalna tj. realizowane na terenie tzw. białych plam
(określonych zgodnie z coroczną inwentaryzacją
prowadzoną przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej). Dla pozostałych przedsięwzięć (w
tym dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania),
przedmiotowe uszczegółowienie OSI nie ma
zastosowania.
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Zapisy zbyt szczegółowe.

Częściowo
uwzględniono

Zapis zmodyfikowano poprzez
uwzględnienie w Diagnozie braku
jednolitych systemów gromadzenia
danych geodezyjnych i kartograficznych.
Zgłoszony postulat zostanie
uwzględniony w części RPS RG
dotyczącej oczekiwań wobec władz
centralnych.

Niezasadna

Proponowane zapisy odnoszą się do
kwestii już uwzględnionych w RPS RG.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Urząd Miejski w
Gdańsku
162.

32
Gdański Obszar
Metropolitarny

163.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster
Morski

33

Uwaga
województwa.
Nieuzasadnione zawężenie obszaru
interwencji do „budowy infrastruktury sieci”
– to jest zadanie 1.3.1. Zadanie
„Upowszechnienia zastosowania technologii
ICT” jest daleko szersze niż tylko „budowa
sieci”. Zawężenie obszaru interwencji do
„białych plam”, uniemożliwia np.
dofinansowanie projektów miejskich,
nakierowanych na budowę fundamentów
infrastruktury ICT elektronicznych usług
Administracji. Istniejące uwarunkowania
prawne ograniczają możliwość wykorzystania
infrastruktury ICT podmiotów
komercyjnych, dla niektórych usług eAdministracji. JST nie dysponują
wystarczającymi środkami finansowymi do
budowy infrastruktury ICT, dzięki której
usługi e-Administracji znacznie podniosłyby
atrakcyjność inwestycyjną regionu i jakość
życia w nim.
Stworzenie warunków do budowy
nowoczesnej administracji, opartej na
zarządzaniu informacją, wykorzystywaniu
portali do komunikacji, wymiany danych pod
kątem także działalności gospodarczej. To
działanie powinno także zapewnić wdrażanie
rozwiązań dbających o bezpieczeństwo
danych – niezwykle ważny aspekt dla
administracji i gospodarki.

Wskazanie, iż konsolidacja uczelni jest szansą
na wzmocnienie ich potencjału.

Propozycja modyfikacji

Odstąpienie od ograniczenia Obszarów Strategicznej
Interwencji wyłącznie do obszarów, tzw. „białych
plam” i zakresu „budowy infrastruktury sieci””.

Rozstrzygnięcie
uwagi

Niezasadna

Uzasadnienie

Zalecenia Komisji Europejskiej definiują że
pomoc publiczna w zakresie
infrastruktury sieci telekomunikacyjnych
może dotyczyć tylko tzw. „białych plam”.
Wsparcie budowy sieci na innych
obszarach niż tzw. „białe plamy” może być
dofinansowane tylko wtedy, gdy sieci te
służą wyłącznie realizacji celów
publicznych.
Obszarem Strategicznej Interwencji zgodnie z
zapisami Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020 dla kierunków działań
1.3.1 są obszary na których realizacja
inwestycji nie jest komercyjnie
uzasadniona.

Proponuje się wykreślić z opisu Celu zastrzeżenie, że
wsparcie strategiczne ukierunkowane jest
podniesienie jakości kształcenia studentów spoza
regionu i zagranicy.
Proponuje się natomiast wprowadzić działania,
służące wzmocnieniu potencjału wyższych uczelni
regionu – przez efektywne porozumienia
międzyuczelniane, konsolidacje a nawet fuzje.
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Niezasadna

RPS RG zakłada, że warunkiem realizacji
działań oraz przedsięwzięć strategicznych
będą efektywne porozumienia
międzyuczelniane natomiast nie odnosi się
do autonomicznych decyzji uczelni.
Nie zakłada się wpierania samego procesu
zawierania porozumień, konsolidacji czy
fuzji uczelni, ale konkretnych projektów/
przedsięwzięć będących efektem
budowania partnerstwa przy realizacji

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
celów RPS RG.

164.

165.

166.

Gdańska Agencja
Rozwoju
Gospodarczego
Urząd Miejski w
Gdańsku
Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA
Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

167.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

168.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

33

Inne spółki komunalne nie powinny
dublować działań ARP, ale dobrze gdyby
również mogły być partnerem w tym
działaniu, dzięki czemu możliwe będzie
zaangażowanie dodatkowego finansowania
np. ze strony GARG.

Kluczowi partnerzy: pkt. 3 – dodać: „i spółki z
udziałem JST”

Uwzględniono

Zakres RPS RG obejmuje kształcenie na
poziomie wyższym, w tym zawodowym.
33

Zmiana brzmienia Celu szczegółowego 2.

Należy rozszerzyć priorytet: Ponadregionalna i
międzynarodowa aktywność pomorskich uczelni i
szkół zawodowych

33

33

3336

Rozszerzyć zapis: Zwiększenie konkurencyjności
szkolnictwa wyższego i zawodowego

W opisie priorytetu jest mowa o
„wyposażeniu infrastruktury w niezbędne
narzędzia dydaktyczne”. Brak jednak
adekwatnego wskaźnika w tym zakresie.
Do tej grupy zaliczać się powinno studentów
zagranicznych, którzy na przykład studiują
przynajmniej 1 semestr w ramach
programów wymiany międzynarodowej, a nie
tylko studentów, którzy uczestniczą w całym
cyklu kształcenia. Może należałoby także
wyjaśnić czy przez studentów rozumiani są
studenci wszystkich stopni kształcenia, czy
tylko I i II stopnia, bez doktorantów.
Pominięcie doktorantów w podejmowaniu
różnorodnych działań w ramach RPS RG
byłoby w naszym przekonaniu błędne,
ponieważ ta grupa uczestników procesu
kształcenia bardzo silnie wpływa na
skuteczną realizację pracy zespołów
badawczych. Ma to również znaczenie dla

Niezasadna

Niezasadna

Kwestie kształcenia zawodowego na
poziomie ponadgimnazjalnym pozostają
w zakresie kompetencji RPS AZS..
Zakres RPS RG obejmuje kształcenie na
poziomie wyższym, w tym zawodowym.
Kwestie kształcenia zawodowego na
poziomie ponadgimnazjalnym pozostają
w zakresie kompetencji RPS AZS.

Proponuje się dodać nowy wskaźnik produktu:
- liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych
doposażonych w narzędzia naukowo-dydaktyczne

Proponuje się szczegółowo opisać wskaźnik
dotyczący studentów zagranicznych. Opis powinien
zawierać definicję wskaźnika „student zagraniczny”
np. student lub doktorant realizujący cykl kształcenia
w uczelni wyższej przez przynajmniej 1 semestr.
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Nie uwzględniono

Uwzględniono

Proponowany wskaźnik jest zbyt
szczegółowy.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

efektywnej realizacji celu szczegółowego 1.

169.

170.

Starostwo
Powiatowe w
Nowym Dworze
Gdańskim

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

33

33

Polski Klaster
Morski

171.

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku

W dokumencie jest mowa tylko o studentach.
A co z uczniami szkół zawodowych, którzy
zdobyli zawód a nie kontynuują nauki?
Wysoka pozycja (w skali globalnej) uczelni
wyższych w krajach Regionu Morza
Bałtyckiego uzasadnia preferowanie przez
wyższe uczelnie województwa – udziału we
wspólnych projektach, inicjatywach,
badaniach, konferencjach, debatach
publicznych
Zmieniające się uwarunkowania rozwoju
regionu oraz wysoka pozycja sektora nauki w
krajach, ważnych dla jego gospodarki,
uzasadnia dostosowanie struktury i poziomu
kształcenia na poziomie wyższym w regionie
– do dobrych wzorów zagranicznych.

34

Uzasadnienie jak wyżej, w p. 8
Uwzględnienie jednego z czynników
decydujących o wyborze miasta/uczelni jako
miejsca docelowego na podjęcie kształcenia –
możliwości nauki języka polskiego w uczelni.

172.

Politechnika
Gdańska

34

Znaczna grupa zainteresowanych
kandydatów (z krajów Europy Wschodniej)
posiada Kartę Polaka lub inne związki z
Polską i wykazuje zainteresowanie kursami
języka polskiego realizowanymi przed
podjęciem studiów.
Możliwość nauki języka polskiego i kultury
polskiej cudzoziemców (w tym kandydatów
na studia), a także osób polskiego
pochodzenia mieszkających poza granicami

Zakres RPS RG obejmuje kształcenie na
poziomie wyższym, w tym zawodowym.
Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa wyższego
i zawodowego

Proponuje się dodać nowe kierunki działań
Współpraca międzyuczelniana w obszarze Regionu
Morza Bałtyckiego

Niezasadna

Działania zaprogramowane w RPS RG w
zakresie Priorytetu 2.1 uwzględniają
współpracę międzyuczelnianą w obszarze
Regionu Morza Bałtyckiego.
Częściowo
uwzględniono

Wypracowanie sieci i specjalizacji wyższych uczelni

W rubryce „Kluczowi partnerzy”, w punkcie 3 dot.
jednostek samorządu terytorialnego należy dodać: „w
tym PODR”.

Uwzględniono

2.1.1.1 Stworzenie i promocja oferty uczelni, w tym
ukierunkowanej
na umiędzynarodowienie, poprzez:
− uruchomienie kierunków kształcenia w językach
obcych;
− obsługę studentów w językach obcych;
- uruchomienie kursów nauki języka polskiego i
promocji wartości kultury polskiej, promocji miasta i
regionu;
− dostosowanie programów kształcenia i materiałów
dydaktycznych dla potrzeb nowych grup odbiorców
usług;
− (…).

Uwzględniono
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Kwestie kształcenia zawodowego na
poziomie ponadgimnazjalnym pozostają
w zakresie kompetencji RPS AZS.

Działanie 2.1.2 zakłada budowę sieci
współpracy międzynarodowej uczelni
oraz przygotowanie elastycznej oferty
dydaktycznej pozwalających na m.in.
specjalizacje uczelni oraz wypracowanie
sieci współpracy.

Lp.

Osoba / Podmiot

173.

Miasto Gdynia

174.

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

175.

176.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Str.

34

Uwaga
kraju, zapoznanie ich z szeroko pojęta
kulturą, historią, literaturą, gospodarką,
zwyczajami i tradycją oraz realiami życia w
Polsce, przełoży się na wzrost liczby
studentów zagranicznych w uczelni, czego
efektem będzie stopniowe
umiędzynarodowienie miasta
i regionu, a w dalszej perspektywie
nawiązanie i rozwój kontaktów z Europą
Wschodnią.
Doprecyzowanie zapisów w celu
umożliwienia realizowania projektów przez
jednostki organizacyjne jst.

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Kluczowi partnerzy:
3. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne oraz spółki z udziałem SWP

Uwzględniono

Należy rozszerzyć zapis:
34

3436

3435

Działanie 2.1.1 Kształcenie atrakcyjności oferty
uczelni i szkół zawodowych
Nieodzownym czynnikiem zmierzającym do
podniesienia jakości kształcenia oraz
uatrakcyjnienia szkolnictwa na poziomie
wyższym jest poczynienie niezbędnych
inwestycji w infrastrukturę towarzyszącą, co
ma znaczenie zwłaszcza wobec studentów z
zagranicy z ośrodków dysponujących
znacznie lepsza infrastruktura towarzyszącą,
a może również zachęcić do studiowania
osoby spoza regionu.

Naszym zdaniem, uzupełnienie zakresu
interwencji o dodatkowe działania jest
niezbędne dla osiągnięcia pożądanego
poziomu umiędzynarodowienia pomorskich
uczelni. Wpłynie to znacząco na komfort i
jakość korzystania z usług edukacyjnych
przez zagranicznych studentów. Gdański
Uniwersytet Medyczny, mimo iż jest uczelnią
dysponującą największym doświadczeniem
na Pomorzu w kształceniu i obsłudze

Proponuje się uzupełnienie zakresu interwencji o typ
przedsięwzięcia - inwestycje mające na celu poprawę
infrastruktury towarzyszącej – socjalnej (gł.
akademików i stołówek) oraz sportowo-rekreacyjnej.
Jako odrębne poddziałanie 2.1.3.

Proponuje się uszczegółowienie zapisu dotyczącego
obsługa studentów w językach obcych i wprowadzenie
sformułowania:
- podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie
obsługi studentów zagranicznych i kształcenia w j.
obcych w nowych kierunkach, odpowiadających
potrzebom regionu. 54

Ponadto należy wskazać typ przedsięwzięcia -

Uzasadnienie

Niezasadne

Zakres RPS RG obejmuje kształcenie na
poziomie wyższym, w tym zawodowym.
Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS AZS.

Nie uwzględniono

RPS RG opera się na zasadzie realnej
możliwości realizacji zaprojektowanych
działań. Zgodnie z wytycznymi Komisji
Europejskiej na nowy okres programowania
2014-2020 nie przewiduje się możliwości
finansowania zaproponowanych
przedsięwzięć.

Częściowo
uwzględniona

Zmodyfikowano zapis poprzez
uwzględnienie podnoszenia kompetencji
kadry uczelni w zakresie obsługi
studentów zagranicznych i kształcenia w
j. obcych w nowych kierunkach,
odpowiadających potrzebom regionu.

Lp.

177.

178.

Osoba / Podmiot

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Str.

3435

34

Uwaga
administracyjnej zagranicznych studentów, w
dalszym ciągu odczuwa potrzebę
podnoszenia kwalifikacji zatrudnionej kadry
w przedmiotowym zakresie. Pozwala to
przypuszczać, że dla innych, pomorskich
uczelni, które posiadają mniejsze
doświadczenie w obsłudze zagranicznych
studentów, potrzeba interwencji w tym
zakresie może być znacznie większa.
Pominięcie doktorantów w podejmowaniu
różnorodnych działań w ramach RPS RG
byłoby w naszym przekonaniu błędne,
ponieważ ta grupa uczestników procesu
kształcenia bardzo silnie wpływa na
skuteczną realizację pracy zespołów
badawczych. Ma to również znaczenie dla
efektywnej realizacji celu szczegółowego 1.
W dokumencie, wśród wskaźników rezultatu
wskazano liczbę zagranicznych
wykładowców, natomiast nie opisano
działań, które miałyby zachęcić
zagranicznych wykładowców do przyjazdu i
prowadzenia działalności naukowodydaktycznej na pomorskich uczelniach.
Wzmocniłoby to działania zaproponowane w
nowym punkcie 2.1.3, zmierzające również
do zapewnienia bazy mieszkaniowej zarówno
dla studentów zagranicznych, jak również
wykładowców uczelni wyższych.
Zwiększeniu liczby studentów spoza
województwa towarzyszyć powinna spójna
polityka władz regionu dotycząca
zapewnienia wsparcia socjalnego dla
studentów oraz pracowników akademickich.
Ujęta w ramach działania 2.1.1 oraz 2.1.3

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

wsparcie kursów języka polskiego dla
obcokrajowców.

Proponuje się uzupełnienie zakresu interwencji o typ
przedsięwzięcia - wsparcie studiów doktoranckich
prowadzonych w językach obcych.

Sugeruje się rozszerzyć zapisy dokumentu o działania
mające na celu zachęcić zagranicznych naukowców
do przyjazdu i prowadzenia pracy naukowodydaktycznej na pomorskich uczelniach poprzez
m.in.: wspieranie zatrudniania zagranicznych
wykładowców poprzez stypendia naukowe oraz
zapewnienie bazy lokalowej (mieszkania
„pracownicze”)

55

Proponowane działania wpisują się w
zakres przedsięwzięcia strategicznego
Działania 2.1.1.
Częściowo
uwzględniono

RPS RG opera się na zasadzie realnej
możliwości realizacji zaprojektowanych
działań, natomiast w nowym okresie
programowania 2014-2020 nie przewiduje
się narzędzi umożliwiających
sfinansowania zaproponowanych działań.

Lp.

179.

Osoba / Podmiot
Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

Str.

34

Polski Klaster
Morski

180.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni
Polski Klaster
Morski

181.

Gdański Obszar
Metropolitarny

343536

34

Gdański Obszar
Metropolitarny
182.

34
Urząd Miejski w
Gdańsku

183.

PPT PKS Gdańsk
Oliwa S.A.

3435

Urząd Miejski w
Chojnicach
184.

Starostwo
Powiatowe w
Chojnicach
(ChojnickoCzłuchowski
MOF)

35

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Uzupełnienie ważne z uwagi na znaczenie
podniesienia potencjału uczelni wyższych
jako czynnika rozwoju gospodarki regionu
pomorskiego opartej na wiedzy.

Działanie 2.1.1 (nowe)
Wspieranie rozwoju potencjału wyższych uczelni
regionu.

Porządkowanie zapisu RPS.

Dotychczasowe Działania 2.1.1 – otrzymują
numerację 2.1.2.-2.1.4.
Do rozważenie – integracja trzech działań aby
zachować porównywalność skali problemów
„gospodarki” i „wiedzy”

Inne spółki komunalne nie powinny
dublować działań ARP, ale dobrze gdyby
również mogły być partnerem w tym
działaniu, dzięki czemu możliwe będzie
zaangażowanie dodatkowego finansowania
np. ze strony GARG.
Centra Nauki są wyspecjalizowane w
kreowaniu zainteresowania naukami ścisłymi
i humanistycznymi, co stymuluje ilość
kandydatów na studia. Dodatkowo następuje
transfer wiedzy pomiędzy uczelniami oraz
centrami nauki (często nowe eksponaty
dydaktyczne są przygotowywane przez kadrę
naukową uczelni)
Nazwa Study in Pomerania jest używana
przez uczelnie z rejonu Meklemburgii
Szereg działań związanych z kształtowaniem
atrakcyjnych ofert uczelni wpływać może
bezpośrednio na możliwości rozwojowe
południowej części województwa i
zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej oraz
inwestycyjnej tego obszaru (w szczególności
MOF Chojnice – Człuchów). Ze względu na
długoletnie funkcjonowanie w naszych
ośrodkach uczelni wyższych (w tym uczelni
pomorskich), zarówno publicznych jak i

Dodać zapis: „i spółki z udziałem JST”

Należy uzupełnić o kwestię pozyskiwania
potencjalnych studentów na poziomie szkół
gimnazjalnych i średnich, wskazując jako ścieżkę
współpracę z Centrami Nauki,

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Nie uwzględniono

Wszystkie działania zaprojektowane w
ramach Celu szczegółowego 2 mają na celu
zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa
wyższego poprzez rozwój potencjału
pomorskich uczelni.

Nie uwzględniono

Numeracja działań i typów przedsięwzięć
zostanie uporządkowana w trakcie prac
redakcyjnych nad ostateczną wersją
dokumentu RPS RG.

Uwzględniona

Niezasadna

Proponowany zapis mieści się w zakresie
kompetencji RPS AZS.

Uwzględniona
Obszarem Strategicznej Interwencji zgodnie z
zapisami Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020 dla Działania 2.1.1 jest
Trójmiasto i Słupsk.
dodać obszar MOF Chojnice - Człuchów
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Niezasadna

Natomiast w Działaniu 2.1.2 Obszar
Strategicznej Interwencji obejmuje całe
województwo a w Działaniu 2.2.2. Miejski
Obszar Funkcjonalny Chojnice-Człuchów
umożliwiając realizację proponowanych

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

prywatnych, należy podejmować działania
zmierzające do stworzenia możliwości ich
dalszego rozwoju oraz kształtowania i
promowania ich wieloaspektowej oferty.
Rozwój uczelni wyższych w naszym regionie
ukierunkowany powinien być również na
interdyscyplinarność, której elementem może
być kształcenie zawodowe.

185.

186.

187.

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA
Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

35

35

działań tj., zmierzających do rozwoju
współpracy uczelni oraz kształtowania i
promowania ich wieloaspektowej oferty
której elementem powinno być
kształcenie zawodowe na poziomie
wyższym.

Kryteria przestrzenne: rozszerzyć zapis: Obszar
Metropolitarny Trójmiasta, Słupsk, Kościerzyna,
Starogard Gdański jako obszary wyłącznie
uprawnione

35

Preferencje powinny odnosić się nie tylko do
ustalonych na poziomie krajowym, ale
powinny odpowiadać także regionalnym
specjalizacjom.
We właściwszy sposób nazwa będzie
obejmowała proponowane typy
przedsięwzięć.
Dzięki zmienionej formule tego działania
pomorskie środowisko naukowe będzie
mogło efektywniej pozyskiwać środki na
badania naukowe ze źródeł centralnych i
międzynarodowych.

Uzasadnienie

Dot. działania 2.1.1 dla projektów powiązanych z
pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w
ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury
Badawczej.
Proponuje się rozszerzyć kryterium strategiczne o
preferencje dla infrastruktury wspieranej na poziomie
regionalnym, zgodnej z regionalnymi specjalizacjami
Proponujemy zmienić nazwę działania na Współpraca między instytucjami naukowymi i
współpraca międzynarodowa.
Proponujemy ujęcie tego działania, jako
skierowanego na stymulację lepszego wykorzystania
potencjału naukowo-badawczego pomorskich uczelni
i instytutów badawczych.
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Niezasadna

Obszarem Strategicznej Interwencji zgodnie z
zapisami Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020 dla Działania 2.1.1 jest
Trójmiasto i Słupsk.
Natomiast w Działaniu 2.1.2 Obszar
Strategicznej Interwencji obejmuje całe
województwo.

Niezasadna

W kryteriach horyzontalnych wskazano
już preferencje dla inteligentnych
specjalizacji.
Nie spełnianie preferencji nie wyklucza
uzyskania wsparcia.

Nie uwzględniono

Proponowana zmiana jest niezgodna z
ukierunkowaniem działań, które skupiają
się na ofercie edukacyjnej.
Jednostki sfery B+R+I, w tym instytucje
naukowe są wymienione w katalogu
partnerów kluczowych Priorytetu 2.1.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga
Działania międzyuczelniane edukacyjne
ukierunkowane na potrzeby społecznogospodarcze będą efektywnie wspierane
dzięki proponowanym preferencjom w
działaniu 2.2.1 i 2.2.2.
Działanie 2.1.2.2 wydaje się bardzo trudne do
realizacji w kontekście dokonanej ostatnio
reformy programowej, wprowadzenia
Krajowych Ram Kwalifikacji i konieczności
wdrażania uczelnianych systemów ewaluacji
osiągnięć studentów. Biurokratyzacja tych
systemów wymagana przez Ministerstwo i
PKA w naszym przekonaniu uniemożliwia
zbudowanie elastycznej oferty
międzyuczelnianej, a oferta
międzykierunkowa może być stymulowana
preferencjami dla interdyscyplinarnych
kierunków studiów.
Dzięki zmienionej formule tego działania
pomorskie środowisko naukowe będzie
mogło efektywniej pozyskiwać środki na
badania naukowe ze źródeł centralnych i
międzynarodowych.

188.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

35

Proponujemy usunięcie Poddziałania 2.1.2.3
– przy ograniczonych środkach proponujemy
pominięcie tego potencjalnie bardzo
kosztownego poddziałania (finansowanego
na poziomie centralnym przez NCN, a w
ostatnim okresie programowania również
przez MNiSW czy FNP) lub jego
ograniczenie do wspierania np.
międzyuczelnianych projektów doktorantów
Dodatkowo można rozważyć powołanie
wspólnego międzyuczelnianego biura
mającego na celu pomoc w opracowywaniu i
promocji międzynarodowej oferty badawczej
pomorskich uczelni, aktywnym jej

Propozycja modyfikacji

Tworzenie międzyuczelnianych wydziałów,
instytutów, kierunków interdyscyplinarnych należy
zapisać jako preferencję dla przedsięwzięć 2.2.1 i
2.2.2.

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uwzględniono

Proponujemy również usunięcie poddziałania 2.1.2.2
W konsekwencji proponujemy poniżej, w kolejnej
uwadze, zakres interwencji uwzględniający typy
przedsięwzięć stymulujących poprawę aktywności
naukowo-badawczej szkół wyższych oraz instytutów
badawczych Pomorza w skali ogólnokrajowej i
międzynarodowej.

Proponujemy następujące typy przedsięwzięć:
- wzmocnienie biur wspierających pozyskiwanie
środków na badania ze źródeł krajowych i
europejskich,
- wspieranie między-instytucjonalnych i
międzynarodowych projektów badawczych
realizowanych przez doktorantów,
- wspieranie sieci współpracy międzynarodowej
uczelni i jednostek B+R realizujących spójną politykę
umiędzynarodowienia – jak dotychczasowe 2.1.2.4,
- wsparcie infrastrukturalne dla zespołów naukowych
realizujących projekty badawcze międzynarodowe
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Uzasadnienie

Nie uwzględniono

RPS RG nie przesądza o możliwości
realizacji proponowanych działań, które z
pewnością są istotne z punktu widzenia
zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa
wyższego.
RPS RG uwzględnia również zakres
interwencji umożliwiający
umiędzynarodowienie pomorskich
uczelni.
Zmodyfikowano poprzez uwzględnienie
wsparcia między-instytucjonalnych i
międzynarodowych projektów
badawczych realizowanych przez
doktorantów.

Częściowo
uwzględniono

Propozycja powołania wspólnego
międzyuczelnianego biura mającego na
celu pomoc w opracowywaniu i promocji
międzynarodowej oferty badawczej
pomorskich uczelni, aktywnym jej
prezentowaniu i szukaniu możliwości
pozyskiwania partnerów
międzynarodowych dla pomorskich
zespołów badawczych, a także pomocy w
pisaniu projektów finansowanych ze
źródeł międzynarodowych będzie
rozważane jako opcja realizacji
przedsięwzięcia strategicznego Działania
2.1.1.

Lp.

189.

190.

191.

Osoba / Podmiot

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku

Str.

35

36

37

Starostwo Lębork
192.

Metropolitarne
Forum Wójtów,

37

Uwaga
prezentowaniu i szukaniu możliwości
pozyskiwania partnerów międzynarodowych
dla pomorskich zespołów badawczych, a
także pomocy w pisaniu projektów
finansowanych ze źródeł międzynarodowych.
Istniejące biura uczelniane mogłyby wtedy
wykonywać czynności komplementarne tj.
informacyjno-szkoleniowe, a także
uczestniczyć w procesie negocjowania i
rozliczania pozyskiwanych projektów oraz
prowadzenia współpracy z z biurem
międzyuczelnianym.
Ponieważ szkolnictwo zawodowe nie ma
dzisiaj dostępu do nowych technologii
kształci absolwentów w sposób przestarzały
nie adekwatny do dzisiejszych realiów.
Nawiązanie współpracy z uczelniami zachęci
z jednej strony absolwentów do studiowania
wskazując precyzyjniej kierunki dalszego
kształcenia z drugiej zaś podniesie poziom
kształcenia w szkolnictwie zawodowym
Ze względu na możliwość różnego rodzaju
preferencji uzasadnione byłoby rozdzielenie
rodzajów stypendiów pomiędzy
poszczególne działania. Proponowane
ukierunkowanie stypendiów sprzyjałoby
wyrównywaniu szans i integracji społecznej.

Uzasadnienie jak wyżej, w p. 8

Propozycja modyfikacji

Dopisać:
Wymuszenie na uczelniach wyższych współpracy ze
szkołami zawodowymi

Proponujemy wyłączyć działania na rzecz polityki
stypendialnej związane z umiędzynarodowieniem do
działania 2.1.1, natomiast działanie 2.1.3 powinno
dotyczyć oferty stypendialnej dla studentów
krajowych. W działaniach dotyczących stypendiów
uzasadnione byłoby wskazanie stypendiów dla
najlepszych kandydatów o niższych dochodach na
członka rodziny pochodzących z obszarów wiejskich
i strukturalnie słabych.
W rubryce „Kluczowi partnerzy”, w punkcie 4 dot.
jednostek samorządu terytorialnego należy dodać: „w
tym PODR”
WPROWADZENIE DODATKOWEGO
PUNKTU W:
a)wskaźniki produktu:
- Liczba szkół korzystających w platformy e-learning
- Liczba szkół korzystających z nowoczesnego
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Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Częściowo
uwzględniono

Wprowadzono preferencje w kryteriach
strategicznych dla projektów angażujących
do współpracy instytucje niższych
szczebli, w tym kształcenia zawodowego.
Preferencja ta obejmuje działania 2.1.2,
2.1.3, 2.2.1 i 2.2.2.

Nie uwzględniono

Działania w zakresie koordynacji polityki
stypendialnej mają na celu
uporządkowanie systemu związanego z
przydzielaniem stypendiów przez
poszczególne instytucje/organizacje z
regionu.
Udzielanie stypendiów związanych z
umiędzynarodowieniem przewidziano
m.in. w Działaniu 2.1.1.

Uwzględniono
Zakres RPS RG obejmuje kształcenie na
poziomie wyższym, w tym zawodowym.
Niezasadna
Kwestie kształcenia zawodowego na
poziomie ponadgimnazjalnym pozostają

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

193.

194.

Gdański Obszar
Metropolitarny
Pomorska Rada
Federacji
Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych
Naczelnej
Organizacji
Technicznej w
Gdańsku

Pomorska
Wojewódzka
Komenda
Ochotniczych
Hufców Pracy

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

sprzętu edukacyjnego
b) wskaźnik rezultatu
- Liczba partnerstw pomiędzy szkołami różnych
etapów edukacyjnych (podstawowy, gimnazjalny,
ponadgimnazjalny oraz wyższy) w zakresie
ujednolicenia programów nauczania i podwyższenia
jakości nauczania na niższych etapach edukacyjnych

37

Kierunki studiów technicznych winny być
sciśle powiązane
z potrzebami gospodarki.

Proponujemy dopisać na zakończenie tekstu w
pierwszym podkreślonym punkcie, po słowach "...
kierunków studiów i szkoleń"
następujące zdanie:
Konieczne jest podjęcie działań władz Regionu na
rzecz intensyfikacji współpracy nauki z gospodarką
w celu m. in. tworzenia kierunków studiów
potrzebnych dla gospodarki regionu.

37

Regionalny Program Strategiczny powinien
być zgodny ze strategiami krajowymi i
europejskimi. Zgodnie ze strategią "Europa
2020" oraz z dokumentem "Stanowisko
służb Komisji w sprawie opracowania
umowy o partnerstwie i programów w Polsce
na lata 2014 - 2020" dopasowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy należy zapewnić m.in. poprzez
opracowanie i wdrożenie zrównoważonych
modeli współpracy między
przedsiębiorstwami, szkołami i instytucjami
rynku pracy. Kształcenie odpowiadające
zapotrzebowaniu gospodarczemu regionu
zostało uznane za jedno z najważniejszych
wyzwań w perspektywie 2020, a tak ważnego
zadania nie można realizować bez
współpracy z instytucjami rynku pracy jako
kluczowymi partnerami, bez wykorzystania
zasobów, wiedzy i potencjału tych instytucji.
Określenie "jednostki samorządu
terytorialnego i spółki z udziałem SWP” nie

Kluczowi partnerzy:
1. Przedsiębiorcy, izby gospodarcze i organizacje
przedsiębiorstw
2. Klastry
3. Instytucje otoczenia biznesu
4. Jednostki samorządu terytorialnego i spółki z
udziałem SWP
5. Jednostki sfery B+R+I.
6. Instytucje rynku pracy.
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Uzasadnienie
w zakresie kompetencji RPS AZS.

Niezasadna

Intensyfikacja współpracy nauki z
gospodarką w celu m. in. tworzenia
kierunków studiów potrzebnych dla
gospodarki regionu jest nadrzędnym
celem Priorytetu 2.2 do którego odnosi się
propozycja.

Zakres RPS RG obejmuje kształcenie na
poziomie wyższym, w tym zawodowym.

Niezasadna

Kwestie kształcenia zawodowego na
poziomie ponadgimnazjalnym oraz
opracowanie i wdrożenie
zrównoważonych modeli współpracy
między przedsiębiorstwami, szkołami i
instytucjami rynku pracy pozostają w
zakresie kompetencji RPS AZS.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

jest wystarczające - nie wszystkie instytucje
rynku pracy podlegają pod samorząd.
Zakres RPS RG obejmuje kształcenie na
poziomie wyższym, w tym zawodowym.

195.

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

196.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

197.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

198.

199.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Urząd Miejski w
Gdańsku

Dopasowanie profilu kształcenia zawodowego i
wyższego do potrzeb rynku pracy
37

Kluczowi partnerzy należy dodać: Gospodarstwa
Rolne, Obszary Aktywności Gospodarczej Miast i
Wsi

37

W działaniu 2.2.2 preferowane będą projekty
realizowane w partnerstwie z uczelniami
spoza obszarów subregionalnych,
określonych w kryteriach przestrzennych.
Ponadto, jako jedno ze źródeł finansowania
priorytetu 2.2.1 wskazano środki uczelni.

Proponuje się dodać uczelnie wyższe jako rodzaj
partnerów kluczowych

37

Proponowane wskaźniki są adekwatne do
typów przedsięwzięć zaproponowanych w
działaniu 2.2.1, których celem będzie
wzmocnienie zaplecza dydaktycznobadawczego uczelni.

Propozycje się dodanie nowych wskaźników
produktu: liczba doposażonych/wyremontowanych
obiektów

37

37

W zakresie interwencji dla działania 2.2.1 jest
mowa zarówno o tworzeniu nowych
kierunków i wydziałów, jak i o wsparciu już
istniejących. Naszym zdaniem wskaźnik w
pierwotnym brzmieniu nie odnosi się do
wszystkich typów projektów przewidzianych
do realizacji w ramach priorytetu. Ponadto
zachęta dla tworzenia jakichkolwiek nowych
kierunków powinna odpowiadać na istotne
zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze.
Inne spółki komunalne nie powinny
dublować działań ARP, ale dobrze gdyby
również mogły być partnerem w tym

Niezasadna

Przyjęto, że partnerami kluczowymi
zaangażowanymi w realizację RPS RG są
m.in. gospodarstwa rolne oraz Instytucje
Otoczenia Biznesu.

Uwzględniono

Nie uwzględniono

Proponuje się zmianę na następujący wskaźnik:
- liczba wspartych a nie nowo utworzonych
kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb
społeczno-gospodarczych

Uwzględniono

Kluczowi partnerzy: pkt. 3 - dodać: „i spółki z
udziałem JST”

Uwzględniono

61

Kwestie kształcenia zawodowego na
poziomie ponadgimnazjalnym pozostają
w zakresie kompetencji RPS AZS.

Wskaźnik zbyt szczegółowy.
W RPS RG przyjęto, że nie każdy typ
interwencji w danym działaniu przekłada
się na stosowne wskaźniki.

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Polski Klaster
Morski

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Proponuje się rozwinięcie informacji o celu
Priorytetu, przez wpisanie do zdania: „Istotne jest
stałe monitorowanie zapotrzebowania na kwalifikacje
pracowników i reagowanie na te potrzeby – poprzez
wiarygodną i aktualną informację o sytuacji
gospodarczej regionu i poprzez uruchamianie
zmodyfikowanych programowo kierunków studiów i
szkoleń”

Uwzględniono

Uzasadnienie

działaniu, dzięki czemu możliwe będzie
zaangażowanie dodatkowego finansowania
np. ze strony GARG.

Gdańska Agencja
Rozwoju
Gospodarczego

Uzasadnienie jak w przypadku 2.1

Gdański Obszar
Metropolitarny

200.

201.

202.

Biuro Rozwoju
Miasta – Urząd
Miasta Gdyni

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów
NORDA

37

38

Doprecyzowanie zapisu RPS.

Przedsięwzięcia strategiczne: należy wpisać Obszary
Aktywności Gospodarczej Miast i Wsi

Nie uwzględniono

RPS RG zawiera przedsięwzięcia
strategiczne identyfikowane z poziomu
województwa, mające charakter
systemowy oraz wymagające
zaangażowania Samorządu Województwa
Pomorskiego.
Natomiast pozostałe oddolne inicjatywy
będą mogły być przedmiotem negocjacji
w ramach Zintegrowanych Porozumień
Terytorialnych.
Brak szczegółowego opisu
proponowanego przedsięwzięcia, co
uniemożliwia wpisanie go w zakres
interwencji RPS RG.

39

Kryteria przestrzenne: należy rozszerzyć zapis:
obszary wyłączne Słupsk, Chojnice- Człuchów,
Kwidzyn, Kościerzyna, Gdynia, Starogard Gdański
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Nie uwzględniono

Obszarem Strategicznej Interwencji zgodnie z
zapisami Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020 dla Działania 2.2.2 są
obszary wyłączne: Słupsk, ChojniceCzłuchów, Kwidzyn.

Lp.

203.

204.

Osoba / Podmiot

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Str.

38

Uwaga
System monitorowania losów absolwentów
jest dzisiaj zadaniem uczelni, natomiast
niewykluczone, że wg znowelizowanej
ustawy o szkolnictwie wyższym będzie
realizowany przez organy centralne. Stąd
konieczność uogólnienia zapisu.

Propozycja modyfikacji
Proponowana zmiana tytułu poddziałania 2.2.1.1 2.2.1.1 Wsparcie dla uczelnianych systemów
monitoringu absolwentów oraz stworzenie
regionalnego spójnego systemu monitoringu potrzeb
rynku pracy komplementarnego do systemu
wymaganego przez władze centralnych.

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uwzględniono

Sformułowanie biznes w szóstym wierszu zamienić na
pracodawców

Preferencje powinny odnosić się nie tylko do
ustalonych na poziomie krajowym, ale
powinny odpowiadać także regionalnym
specjalizacjom.

Proponuje się rozszerzyć kryterium strategiczne o
preferencje dla infrastruktury wspieranej na poziomie
regionalnym, zgodnej z regionalnymi specjalizacjami

Niezasadna

38

Wsparcie dla tych jednostek w kierunku
lepszej współpracy z gospodarką jest
przewidziane w działaniach realizujących cel
szczegółowy 1

Proponuję się wyłączyć z zakresu 2.2.1.5 wsparcie dla
instytutów B+R+I

Uwzględniono

Proponuje się uzupełnić zakres interwencji o typ
przedsięwzięcia - studia podyplomowe, kursy oraz
szkolenia związane z uzupełnieniem wiedzy i
kwalifikacji osób dorosłych w kontekście potrzeb
rynku pracy

38

205.

206.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

38

Zaproponowany typ przedsięwzięcia
uwzględnia wsparcie dla wzmocnienia roli
uczelni wyższych w procesie kształcenia
ustawicznego

207.

Regionalna Izba
Gospodarcza
Pomorza

38

Semantyka ale ważna.

Współpraca uczelni wyższych i przedsiębiorców dla
poprawy efektywności kształcenia.

38

Jest to może temat do RPS-AZS. Dlatego
tam też zgłosiliśmy nasze uwagi.

Nie ma nic o rozwoju uczniów w celu wprowadzania
ich do edukacji w szkołach wyższych w
preferowanych kierunkach kształcenia

Niezasadna

39

Przy tak sformułowanej preferencji nie
będzie rozpraszania zasobów i zbędnej
konkurencji, co pozwoli skoncentrować się
tylko na najpotrzebniejszym kształceniu
zawodowym

Proponuje się rozszerzyć preferencje dla
uruchamiania kierunków oferujących dotychczas
ograniczoną liczbę miejsc w uczelniach na obszarze
całego regionu

Niezasadna

40

Jest to miejsce również dla przedstawicieli
Izby Gospodarczej oraz Związków

INTEL

209.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

210.

Regionalna Izba
Gospodarcza

SYSTEM REALIZACJI
W skład Zespołu Zarządzającego wchodzą
przedstawiciele departamentów UMWP właściwych z
63

W kryteriach horyzontalnych wskazano
już preferencje dla inteligentnych
specjalizacji.
Nie spełnianie preferencji nie wyklucza
uzyskania wsparcia.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

208.

Uzasadnienie

Nie uwzględniono

Kwestie dotyczące kształcenia
ustawicznego pozostają w zakresie
kompetencji RPS AZS.

Uwzględniono

Nie uwzględniono

Kwestie kształcenia i rozwoju uczniów w
celu wprowadzania ich do edukacji w
szkołach wyższych w preferowanych
kierunkach kształcenia pozostają w
zakresie kompetencji RPS AZS.
W kryteriach specyficznych Działania
2.2.2 nadano preferencje dla projektów
łączących w sobie typy przedsięwzięć
2.2.2.1 i 2.2.2.2, która uwzględnia
zgłoszoną propozycję modyfikacji.
Struktura wdrażania programu zgodnie z
przyjętym Planem Zarządzania Strategią

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Pomorza

Gdańska Agencja
Rozwoju
Gospodarczego
211.

Urząd Miejski w
Gdańsku

41

Gdański Obszar
Metropolitarny

212.

213.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

Subregion
Nadwiślański

41

42

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Pracodawców.
Program i strategia powstają przy ścisłej
współpracy przedstawicieli tych środowisk.
Wskazanym jest by również wdrażanie tych
zapisów miało miejsce z udziałem
przedstawicieli tych organizacji. Tylko w ten
sposób uda się zapewnić jasność, trafność i
skuteczność wdrażania Programu.

uwagi na zakres tematyczny Programu:
- Przedstawiciele związku pracodawców
- przedstawiciele Izby Gospodarczej

Uzasadnienie jak w przypadku 2.1

Dodać do e) – spółki z udziałem JST

Inne spółki komunalne nie powinny
dublować działań ARP, ale dobrze gdyby
również mogły być partnerem w tym
działaniu, dzięki czemu możliwe będzie
zaangażowanie dodatkowego finansowania
np. ze strony GARG.
Uczelnie wyższe aktywnie uczestniczą w
kreowaniu polityki regionu, co w sposób
szczególny znajduje swoje odzwierciedlenie
w roli, jaką przypisano pomorskim uczelniom
dla osiągnięcia celów strategicznych dla
regionu w horyzoncie 2020. Wykluczenie
przedstawicieli pomorskich uczelni ze składu
Rady Programowej stanowiłoby pewien brak
konsekwencji koncepcyjnej dla zasad
partnerstwa i partycypacji, które mają stać się
nieodzownym elementem realizacji
programów strategicznych.
W celu zapewnienia szerokiej koordynacji
realizacji zasady partnerstwa transparentności
i partycypacji zasadny jest udział
przedstawiciela ze spółek z udziałem jst
działających w obszarze przedsiębiorczości w
pracach Rady Programowej.

Rozstrzygnięcie
uwagi

przewiduje, że w skład Zespołu
Zarządzającego wchodzą przedstawiciele
departamentów UMWP właściwych z
uwagi na zakres tematyczny Programu.
Przedstawiciele związku pracodawców
oraz przedstawiciele samorządu
gospodarczego zostaną zaangażowani w
prace Rady Programowej i w proces
monitorowania Programu (tzw. Pomorski
System Monitoringu i Ewaluacji).

Uwzględniono
Dodać do e) – spółki z udziałem JST

Proponuje się uwzględnić przedstawicieli pomorskich
uczelni wyższych w składzie Rady Programowej

Uwzględniono

- jednostki samorządu terytorialnego i spółki z
udziałem jednostek samorządu terytorialnego
Uwzględniono

64

Uzasadnienie

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga
W celu zapewnienia szerokiej koordynacji
realizacji zasady partnerstwa transparentności
i partycypacji zasadny jest udział po dwóch
przedstawicieli z Subregionów w pracach
Rady Programowej.

Propozycja modyfikacji

g) po dwóch przedstawicieli Subregionalnych
Zespołów Roboczych, powołanych w trakcie prac
nad przygotowaniem Strategii

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie

Nie uwzględniono

Zgodnie z założeniami systemu realizacji,
subregion powinien być reprezentowany
przez jednego przedstawiciela, który
reprezentuje wspólne stanowisko
Subregionalnego Zespołu Roboczego. Nie
wyklucza to możliwości rotacyjnego
udziału w posiedzeniach Rady Programowej.
Zbyt rozbudowany skład uniemożliwi
efektywną pracę Rady Programowej.

Nie uwzględniono

Typy obszarów funkcjonalnych zostały
wskazane w Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020 w rozdziale IV Wyzwania
i cele pkt. C Terytorialne ukierunkowanie
Strategii wobec głównych obszarów
funkcjonalnych. Zapisy te determinują
typy obszarów funkcjonalnych wskazane
w RPS RG.

Nie uwzględniono

Działania 1.2.2. i 2.1.1 mają z założenia
charakter dotyczący województwa jako
całości i jako takie nie powinny być
dublowane na poziomie poszczególnych
obszarów. Działanie 1.2.2 jest
zidentyfikowanym z poziomu

Wyodrębnienie przedsiębiorczości wiejskiej
jest konieczne. Obszary wiejskie to tereny
społecznie i kulturowo odmienne od
miejskich i należałoby uwzględnić tę
specyfikę w planowanym rozwoju
gospodarczym (w sektorze pozarolniczym),
który w latach 2014-2020 będzie bardzo
dynamiczny.

214.

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku

46

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne w
ww. typach przedsięwzięć zakładanych na
obszarach wiejskich Pomorza są niezbędne,
aby zapewnić właściwy i harmonijny rozwój
tych terenów w województwie. Umożliwi to
również realizację przygotowywanego
obecnie przez PODR „Programu
strategicznego w zakresie pozarolniczej
aktywizacji zawodowej na obszarach
wiejskich województwa na lata 2014-2020”.

Do obszaru funkcjonalnego: „obszary wiejskie
wymagające wsparcia procesów rozwojowych” należy
dodać następujące (przedstawione poniżej w
dodatkowej tabeli) działania i typy przedsięwzięć:

W najbliższym czasie powinno nastąpić
wzmocnienie roli Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w rozwoju
gospodarki pozarolniczej na obszarach
wiejskich województwa pomorskiego.

215.

Starostwo
Powiatowe w
Chojnicach
(ChojnickoCzłuchowski
MOF)

46

Z uwagi na powyższe należy dopisać
wymienione działanie.

Dotyczy obszarów funkcjonalnych pozostałych miast
o znaczeniu subregionalnym.
W obszarze tematycznym dopisać działanie 1.2.2
„Pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych”
65

Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
województwa przedsięwzięciem
strategicznym, mającym charakter
systemowy oraz wymagający
zaangażowania Samorządu Województwa
Pomorskiego.

216.

Metropolitarne
Forum Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i
Starostów NORD

Należy dopisać do formuły ZPT dla obszarów
funkcjonalnych pozostałych miast o znaczeniu
subregionalnym: Działanie 1.2.2 Pozyskiwanie
inwestycji zewnętrznych

46

Nie uwzględniono

Pozostałe oddolne inicjatywy na
obszarach funkcjonalnych pozostałych
miast o znaczeniu subregionalnym będą
mogły być przedmiotem negocjacji w
ramach Zintegrowanych Porozumień
Terytorialnych.
Działania 1.2.2. i 2.1.1 mają z założenia
charakter dotyczący województwa jako
całości i jako takie nie powinny być
dublowane na poziomie poszczególnych
obszarów. Działanie 1.2.2 jest
zidentyfikowanym z poziomu
województwa przedsięwzięciem
strategicznym, mającym charakter
systemowy oraz wymagający
zaangażowania Samorządu Województwa
Pomorskiego.
Pozostałe oddolne inicjatywy na
obszarach funkcjonalnych pozostałych
miast o znaczeniu subregionalnym będą
mogły być przedmiotem negocjacji w
ramach Zintegrowanych Porozumień
Terytorialnych.

RAMY FINANSOWE

217.

Rada Rektorów
Województwa
Pomorskiego

47

Niewątpliwie planowane środki są zbyt niskie
wobec wysokich kosztów podejmowanych
działań

Alokacja 2.1 zwiększenie do 20 % kosztem
proporcjonalnego zmniejszenia innych alokacji

Nie uwzględniono

Przyjęte ramy finansowe RPS RG to
możliwe do pozyskania środki finansowe
na wydatki rozwojowe w zakresie
tematycznym Programu.
Ze względu na istotne znaczenie
propozycji rozważa się jej rozważenie na
dalszym etapie prac. Decyzja wymaga
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Lp.

Osoba / Podmiot

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
pogłębionej dyskusji i analizy.

218.

Zarząd
Wojewódzkiego
Forum Związków
Zawodowych
Województwa
Pomorskiego

41

W Radzie Programowej ujęto przedstawicieli
pracodawców
a
zapomniano
o
przedstawicielach pracobiorców.

Dodanie do Rady Programowej przedstawicieli
Reprezentatywnych Central Związkowych zgodnie z
ustawą o Komisji Trójstronnej i Wojewódzkich
Komisjach Dialogu Społecznego

Częściowo
uwzględniono

Zmodyfikowano skład Rady Programowej
poprzez rozszerzenie go o jednego
przedstawiciela wskazanego przez Zarząd
Wojewódzkiego Forum Związków
Zawodowych Województwa
Pomorskiego.

OGÓLNE UWAGI
Ad 1.
Poprawa infrastruktury terenów
rozwojowych wpisana jest w Działanie
1.2.2 i warunkuje atrakcyjność
inwestycyjną regionu.

219.

220.

Gdański Obszar
Metropolitalny

Gmina Słupsk

Polska jest drugim po Stanach
Zjednoczonych krajem, gdzie produkuje się
najwięcej małych jachtów. Warto to
wykorzystać i jachtową markę Polski
wyeksponować

Należy dodać następujące przedsięwzięcia:
1. Poprawa infrastruktury terenów rozwojowych
(system parków przemysłowych)
2. Powołanie Klastra Mix-Yachting zrzeszającego
producentów małych jachtów

Postulujemy utworzenie osobnego
Regionalnego Programu Strategicznego pod
nazwą „Rozwój Lokalny Kierowany przez
67

Niezasadna

Ad 2.
Propozycja przedsięwzięcia odnoszącego
się do konkretnego sektora lub branży
pomorskiej gospodarki jest zbyt
szczegółowa jak na dokument
strategiczny jakim jest RPS RG.

Nie uwzględniono

Wsparcie w zakresie konkretnych
sektorów i branż jest elementem
identyfikacji inteligentnych specjalizacji
zapisanych w RPS RG. Zgodnie z
zapisami, wytyczne dotyczące wskazania
inteligentnych specjalizacji wymagają
przeprowadzenia procesu identyfikacji z
udziałem interesariuszy w oparciu o
obiektywne kryteria wyboru. Identyfikacja
inteligentnych specjalizacji pomorskich
przeprowadzona zostanie do końca roku
2014.
Proponowane zapisy wykraczają poza
zakres tematyczny RPS RG.

Lp.

221.

Osoba / Podmiot

Klaster
Logistyczno
Transportowy
Północ – Południe

Str.

Uwaga
Społeczność w Województwie Pomorskim”.
Program winien opisywać sposób
wykorzystania podejscia RLKS (ang: CLLD Community Led Local Development)
w realizacji wybranych celów określonych w
następujących RPS: RPS - rozwoju
gospodarczego, RPS - atrakcyjność kulturalna
i turystyczna, RPS - aktywności zawodowej i
społecznej, RPS - energetyki i środowiska.
Utworzenie osobnego programu winno
skutkować utworzeniem osobnego priorytetu
w ramach RPO dla Województwa
Pomorskiego, gdyż tylko takie podejscie
umożliwi skorzystanie z zachęty Komisji
Europejskiej dla wdrażania podejścia RLKS z
wykorzystaniem funduszy spójności
polegajacej na tym, że poziom
dofinansowania na działania wdrażane za
pomocą podejścia Leader (czyli w nowym
okresie podejścia RLKS) będzie wyższy o 10
punktów procentowych. Zgodnie z
dokumentem pn. "Wspólne wytyczne
Dyrekcji Generalnych Komisji Eurpejskiej,
Agri, Empl, Mare, Regio, na temat Rozwoju
Kierowanego przez Lokalną Społeczność w
ramach europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych": "aby ułatwić
programowanie, w ramach programów
operacyjnych obejmujących EFRR i EFS,
CLLD będzie programowany w ramach
jednego konkretnego priorytetu
inwestycyjnego. Jeżeli cała oś priorytetowa
jest realizowana przy pomocy CLLD, może
skorzystać z wyższej o 10% stopy
współfinansowania z tych funduszy na
poziomie osi priorytetowej ."
Powołanie Rady jest niezbędnym elementem
współpracy administracji samorządowej i
organizacji klastrów przedsiębiorczości.
Rada Konsultacyjna gwarantuje

Propozycja modyfikacji

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
Postulat do zgłoszenia na etapie
konsultacji RPO WP 2014-2020.

Powołanie Rady Konsultacyjnej Koordynatorów
Klastrów Województwa Pomorskiego

68

Niezasadna

Struktura wdrażania RPS RG zakłada
powołanie Rady Programowej w skład której
wejdą m.in. przedstawiciele klastrów.
Rada Programowa pełnić będzie funkcje

Lp.

Osoba / Podmiot
w Gdańsku

Str.

Uwaga

Propozycja modyfikacji

merytoryczny, szczery i zaangażowany dialog
stron. Konieczne jest uwzględnianie głosu
obu stron dialogu dla osiągnięcia
efektywnych relacji., celem poszukiwania
wspólnych rozwiązań, aktywizowania
środowiska i zwiększania reprezentatywności
w procesach decyzyjnych.
Proponowana Rada Konsultacyjna powinna
stać się platformą dialogu z Marszałkiem
wzorem funkcjonujących Rad Organizacji
Pozarządowych.
Rada powinna być wyłoniona
demokratycznie spośród przedstawicieli
istniejących inicjatyw klastrowych z terenu
Województwa Pomorskiego. Rolą Rady
będzie konsultowanie decyzji
podejmowanych przez administrację
samorządową, które mają wpływ na bieżącą
działalność klastrów, tworzenie warunków
do powstawania nowych inicjatyw, środki
finansowe przyznawane inicjatywom
klastrowym, procedury wyłaniania klastrów
kluczowych. Ponadto do zadań Rady będzie
należało opiniowanie kształtu mechanizmu
wsparcia klasteringu przez Urząd
Marszałkowski województwa pomorskiego.

Rozstrzygnięcie
uwagi

Uzasadnienie
informacyjne, zapewniając
transparentność procesu realizacji RPS
RG oraz wykonywać będzie kompetencje
opiniodawcze.
Dodatkowo, warto podkreślić
funkcjonowanie Pomorskiej Grupy
Kompetencji Klastrowych, która zrzesza
przedstawicieli pomorskich klastrów.
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