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WPROWADZENIE

Roczny Plan Realizacji na rok 2015 jest jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020 (SRWP). RPR pełni wiodącą rolę oraz jest narzędziem realizacji zapisów Regionalnego
Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności (RPS PPK),
wskazanych w poszczególnych celach, priorytetach i działaniach RPS PPK. Stanowi także podstawę
rozpoczęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego procesu dialogu oraz współpracy
z zainteresowanymi partnerami. Konieczność opracowania Rocznego Planu Realizacji wynika z przyjętego
w RPS PPK Systemu Realizacji..
Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania
zobowiązań Samorządu Województwa i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu
przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu
województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie i realizację działań służących
egzekwowaniu i monitorowaniu oczekiwań wobec Rządu, koordynację prac wszystkich jednostek
współpracujących w zakresie realizacji celów Programu. Plan określa w szczególności zadania planowane
do realizacji w danym roku w odniesieniu do Priorytetów/Działań, przedsięwzięć strategicznych,
zobowiązań SWP, obszarów współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz oczekiwań wobec
administracji centralnej.
Projekt Rocznego Planu Realizacji Programu na rok 2015 został opracowany przez Zespół Zarządzający
RPS PPK. Dokument podlegał zaopiniowaniu przez Radę Programową, która pełni funkcję
opiniodawczą. RPR został także przedłożony do akceptacji Koordynatorowi Strategii oraz Zarządowi
Województwa Pomorskiego.
Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację Planu są w głównej mierze komórki organizacyjne UMWP,
tj.: Departament Rozwoju Gospodarczego (DRG) jako jednostka odpowiedzialna za całość, a także
Departament Edukacji i Sportu (DES), Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (DISI),
Departament Turystyki i Promocji (DTP), Departament Finansów (DF) oraz Departament Organizacji
(DO). Wykorzystując odpowiednie narzędzia, a także mając na uwadze konieczność zbudowania
w regionie silnego partnerstwa na rzecz stworzenia korzystnego klimatu dla rozwoju i sprawności
administracji, w realizację Programu będą także zaangażowani partnerzy zewnętrzni tj.: Agencja Rozwoju
Pomorza S.A. (ARP) oraz InnoBaltica Sp. z o.o. (InnoBaltica).
Zaplanowane działania w RPR mogą podlegać rewizji, w szczególności w związku z koniecznością
dostosowania ich do zasad i wymogów wynikających z dokumentów określających potencjalne źródła
finansowania, które będą dostępne w latach 2014-2020 (w tym między innymi Umowy Partnerstwa,
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i innych programów
operacyjnych).
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I. REALIZACJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PROGRAMU

1. Cel szczegółowy 1. Efektywne przedsiębiorstwa
a) Priorytet 1.1 Innowacje i transfer wiedzy do gospodarki
Działanie 1.1.1 Innowacyjność w przedsiębiorstwach

Warunek uruchomienia działań
-zatwierdzenie RPO WP 2014-2020, uruchomienie źródeł finansowania funduszy
kapitałowych z programów krajowych
-wypracowanie modeli wdrażania instrumentów finansowych
-wybór i zatwierdzenie inteligentnych specjalizacji Pomorza
Szacunkowy koszt
działań w roku
Rola SWP
Jednostka
2015
Kwartał
Planowane działania
zgodnie
odpowiedzialna
(w tys. zł)
realizacji
z SRWP
za realizację
Budżet
Inne
SWP
źródła
Działania organizacyjne i informacyjno–promocyjne dot. typów przedsięwzięć 1.1.1.1-1.1.1.3
1.Seminarium dotyczące ochrony patentowej
Koordynator
II-IV
7
0
DRG-R
/Inwestor1
2.Seminarium tematyczne dot. CSR
Koordynator
II-IV
7
0
DRG-R
/Inwestor1
3.Konferencja dot. rozwoju inteligentnych
5
Koordynator
specjalizacji (opis w części dot. IS)
III
(łącznie
0
DRG-R
/Inwestor1
30)
4.Zamknięty cykl szkoleń dla pomorskich
InnoBaltica
Koordynator
przedsiębiorstw – Lider Innowacji (w ramach
I-III
0
70
we współpracy
1
/Inwestor
InnoPomorza IV)
z DRG-R
5.Prace nad uszczegółowieniem opisu
priorytetów RPO, przeniesieniem zapisów
Koszty
DRG
RPS do Szczegółowego Opisu Priorytetów
I-II
pracy
0
Inspirator
we współpracy
RPO, uwzględnienia proponowanych w RPS
DRG
z ARP1
kryteriów wyboru w dokumentacji
konkursowej
W ramach typu przedsięwzięcia 1.1.1.4 Zwiększenie dostępu do produktów kapitałowych typu seed i venture capital
poprzez uruchamianie i rozwój funduszy kapitałowych.
6.Uruchomienie funduszu seed (w ramach
współpracy partnerskiej).
Koordynator
I-III
0
100
InnoBaltica.2
(Opcjonalnie) Budowa oferty finansowania
/Inwestor
opartej o fundusze partnerskie.

1
2

Proces przygotowania Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP 2014-2020 prowadzi DPR
we współpracy z beneficjentem konkursu NCBR
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Działanie 1.1.2 Transfer wiedzy do gospodarki

Warunek uruchomienia działań
-zatwierdzenie RPO WP 2014-2020, uruchomienie finansowania z programów krajowych
-wybór i zatwierdzenie inteligentnych specjalizacji Pomorza
-zatwierdzenie Kontraktu Terytorialnego
-rozstrzygnięcie kwestii formalno-prawnych związanych z powierzeniem przedsięwzięć
strategicznych spółkom z udziałem SWP (IV kwartał 2014)
-dopracowanie przez InnoBaltica koncepcji potencjalnych przedsięwzięć strategicznych
Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości oraz Centrum Innowacji
-aktualizacja zapisów RPS PPK (opcjonalnie)

Szacunkowy koszt
działań w roku
Rola SWP
2015
Kwartał
Planowane działania
zgodnie
(w tys. zł)
realizacji
z SRWP
Budżet
Inne
SWP
źródła
Przewiduje się działania organizacyjne dot. wdrożenia zakresu interwencji działania 1.1.2.
1. Opracowanie i wdrożenie schematu
współpracy w ramach porozumienia z
NCBR(program sektorowy/agenda
badawcza) w celu uspójnienia działań
finansowanych z poziomu regionalnego
i krajowego dot. IS Pomorza.
2. (opcjonalnie) Modele komercjalizacji
innowacyjnych rozwiązań w województwie
pomorskim- seminarium dla IOB i uczelni
3.Prace nad uszczegółowieniem opisu
priorytetów RPO, przeniesieniem zapisów
RPS do Szczegółowego Opisu Priorytetów
RPO, uwzględnienia proponowanych w RPS
kryteriów wyboru w dokumentacji
konkursowej

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

I-III

7

0

Inspirator

DRG-R

III

4

0

Inspirator

DRG-R
we współpracy
z InnoBaltica

I-II

Koszty
pracy
DRG

Koszty
pracy
ARP

Inspirator

DRG
we współpracy
z ARP3

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Pomorski Trójkąt Wiedzy
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 1 350 mln zł
CCCOS 4
-wsparcie konsorcjantów skupionych wokół
projektów w przygotowaniu i aplikowaniu
projektów cząstkowych, mających na celu
realizację najważniejszych elementów
projektu (I półrocze),
- organizacja spotkań grup roboczych
(I kwartał),
- wsparcie w tworzeniu aplikacji dla
opracowanych projektów cząstkowych.
SmartLAB 5
- wprowadzenie działań projektu do projektu

I-IV

0

51

Inwestor

InnoBaltica.

I-IV

0

51

Inwestor

InnoBaltica
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Proces przygotowania Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP 2014-2020 prowadzi DPR
Centrum Badawcze Nowych Technologii dla profilaktyki i Leczenia Chorób Cywilizacyjnych i Okresu Starzenia
5
Centrum Zastosowań Innowacyjnych technologii w Inteligentnych Aglomeracjach Miejskich
4

5

ACCUS (I półrocze),
- zdefiniowanie potrzeb projektu,
koniecznych do uzyskania alternatywnego
finansowania (I półrocze),
-uczestnictwo Lidera Projektu (InnoBaltica)
wraz z Partnerami w konkursie
organizowanym przez Komisję Europejską:
Teaming for Excellence, a w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia aplikacji,
wspólnego, wraz z Liderem i Partnerami
Projektu, wypracowania modelu
funkcjonowania projektowanego Centrum
R&D&I, zgodnie z zasadami konkursu
w następujących obszarach aplikacyjnych:
● inteligentne miasta (smart cities),
● inteligentne porty (smart ports),
● inteligentne życie (smart living).
NCBB6
- merytoryczne wspieranie lidera projektu
(Uniwersytet Gdański) w procesie
przygotowania do spełnienia wymogów
podpisania umowy w Programie
Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020
– wspólne przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnej,
- wsparcie w pozyskaniu partnerów
biznesowych i określeniu modelu zarządzania

I-IV

0

96

Inwestor

InnoBaltica

LabRiG7
- współtworzenie modelu biznesowego –
organizacja partnerstwa przedsięwzięcia,
- konsultacje z MNiSW w zakresie organizacji
projektu,
-przygotowanie aplikacji , montażu
finansowego projektu (II kwartał),
- Opracowanie modelu zarządzania
projektem LabRiG (I kw.),
- Spółka operatorem projektu od strony
zarządczej (I kw.),
- Opracowanie modelu przejęcia/kupna
odwiertu do celów badawczych (I pół.),
- Znalezienie odwiertu spełniającego warunki
odwiertu badawczego (I pół.),
- Spółka operatorem odwiertu badawczego
(II pół.).

I-IV

0

96

Inwestor

InnoBaltica.

Nazwa potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: Bałtycki Węzeł Wiedzy i Innowacji
Szacunkowy koszt całkowity potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: 90 mln zł
Przygotowanie dokumentacji / opracowań
studialnych zgodnie ze zaktualizowanym
harmonogramem projektu „Bałtycki Węzeł
Wiedzy i Przedsiębiorczości – od koncepcji
do realizacji” z RPO na lata 2007-2013

6
7

I-II

0
220
(RPO
20072013)

Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem
Laboratorium Ropy i Gazu

6

Inwestor

InnoBaltica

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
i rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.
„Bałtycki Węzeł Wiedzy
i Przedsiębiorczości”

III-IV

0

200

Inspirator/
Inwestor

InnoBaltica

Nazwa potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: Centrum Innowacji
Szacunkowy koszt całkowity potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: 43 mln zł ( w tym 23

mln zł Voucher Badawczy)
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
do rozpoczęcia realizacji działań
zaplanowanych w przedsięwzięciu

Koszty
pracy
InnoBalt
ica

I - II

Inwestor

InnoBaltica

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Koszty
pracy
Koszty
DEFS, pracy ARP
DRG

Inspirator

ARP wraz
z DRG-IG
we współpracy
z DEFS

Koszty
pracy
DRG

Inspirator

DRG
we współpracy
z ARP8

Działanie 1.1.3 Profesjonalizacja działalności przedsiębiorstw
Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
Kwartał
Planowane działania
(w tys. zł)
realizacji
Budżet
Inne
SWP
źródła
Działania organizacyjne związane z przygotowaniem do realizacji działania 1.1.3
1.Wypracowanie koncepcji funkcjonowania
systemu wspierania przedsiębiorców przez
IOB
2.Prace nad uszczegółowieniem opisu
priorytetów RPO, przeniesieniem zapisów
RPS do Szczegółowego Opisu Priorytetów
RPO, uwzględnienia proponowanych w RPS
kryteriów wyboru w dokumentacji
konkursowej

I

I-II

Koszty
pracy
ARP

Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Realizacja działań na rzecz zwiększenia znaczenia polityki morskiej i energetycznej oraz
transportu wodnego w agendzie polityki krajowej
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-IV

Inspirator

DRG-IG

Działania na rzecz zwiększenia znaczenia polityki
morskiej oraz transportu wodnego województwa
pomorskiego realizowane będą w ramach
działalności Stowarzyszenia Polskich Regionów
Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk.
Harmonogram działań zostanie ustalony w Planie
działań Stowarzyszenia na rok 2015 najwcześniej
w listopadzie br.

Wsparcie w ramach Kontraktu Terytorialnego grupy projektów dotyczących Pomorskiego
Trójkąta Wiedzy oraz zapewnienie środków służących poprawie efektywności energetycznej
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego
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Proces przygotowania Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP 2014-2020 prowadzi DPR
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Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego

Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Inteligentne specjalizacje związane z wykorzystaniem potencjału gospodarczego regionu
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I

Inspirator

DRG-INT

II

Inwestor

DRG-INT

I-II

Inspirator

DRG-INT
we współpracy z DTP,
DK i PROT

II-III

Inspirator

DRG-INT

1.Zebranie informacji o potencjale przemysłów
kreatywnych i kultury (baza danych) wspólnie
z Departamentem Kultury i Departamentem
Turystyki i Promocji oraz PROT w ramach
nieformalnej grupy roboczej
2. Organizacja wizyty studyjnej tematycznej dot.
wspierania przez KE przemysłów kreatywnych
i kultury
3.Organizacja spotkania informacyjnego dot.
programu Kreatywna Europa dla firm z przemysłów
kreatywnych i przemysłów kultury/ przykłady
dobrych praktyk komercyjnego wykorzystania
wzornictwa, rękodzieła (bursztynu) z regionów
partnerskich
(Bornholm, Limousin, Południowo-Zachodnia
Finlandia)
4.Włączenie tematu inteligentnych specjalizacji
regionu oraz klastrów do tematyki spotkań/planów
pracy z regionami partnerskimi; realizacja działań
zgodnie z ustalonym planem

Budowa partnerstwa ponadregionalnego (w tym klastrów) międzynarodowe sieci naukowobadawcze, m.in. w regionie Morza Bałtyckiego
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

II-III

Inspirator

DRG-INT

II-III

Inspirator

DRG-INT

1. W ramach prezydentury województwa pomorskiego
w Euroregionie Bałtyk sporządzenie planu pracy
sieci na lata 2015-2016 w oparciu o tematykę
innowacyjności, inteligentnych specjalizacji,
przemysłów kreatywnych.
2. Zaangażowanie województwa pomorskiego
w działania związane z prezydencją Polski
w radzie Państw Morza Bałtyckiego (w zależności od
przyjętego programu).
Planowane zorganizowane w województwie
pomorskim konferencji dot. zaangażowania
samorządów w realizację zapisów Strategii Unii
dla Regionu Morza Bałtyckiego.
W ramach VIII Forum Turystycznego Państw
Bałtyckich (22-23 września 2015 r., Ołowianka)
planowana organizacja spotkanie panelowego
dot. wzornictwa/przemysłów kreatywnych
w Regionie Morza Bałtyckiego
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Współpraca województwa pomorskiego
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z
realizacją działań w ramach Strategii Unii dla Regionu
Morza Bałtyckiego w obszarze
priorytetowym Kultura (tematyka
przemysłów kreatywnych i wspólnej tożsamości
kulturowej Regionu Morza Bałtyckiego)
3.Włączenie tematyki klastrów do tematyki spotkań/
planów pracy z regionami partnerskimi;
I-III
realizacja działań zgodnie z ustalonym planem

Inspirator

DRG-INT

Wzmocnienie powiązań sektora naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorstw
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I

Inspirator

DRG-INT

I-IV

Inspirator

DRG-INT
we współpracy
z DRG-R

I-III

Inspirator

DRG-INT

1.Włączenie subregionów w organizację Business
Week, upowszechnienie modelu , uruchomienie
działania w co najmniej 1 dodatkowej lokalizacji
we współpracy z Inkubatorem Start-up
2. Sieciowanie współpracy przedsiębiorców
-innowatorów i uczelni w Europie poprzez pracę
specjalisty ds. innowacyjności sieci ERRIN
w Brukseli (finansowane w ramach InnoPomorze IV)
3. Włączenie tematu badań i rozwoju do tematyki
spotkań/planów pracy z regionami partnerskimi;
realizacja działań zgodnie z ustalonym planem

Strefy przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego wzdłuż korytarzy transportowych
o znaczeniu europejskim i krajowym
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-IV

Inspirator

DRG-IG/ARP

Prace nad aktualizacją Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
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Działania uzupełniające
(Działania, które nie wynikają bezpośrednio z RPS, ale wzmacniają jego oddziaływanie, np. projekty PO KL)
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP zgodnie z
SRWP

W ramach projektu InnoPomorze IV

InnoBaltica
we współpracy z DRG

1.Spotkanie w ramach Forum Dialogu
Innowacyjnych Powiązań

I-II

2. Międzynarodowe Forum Innowacji Inno3City
wraz z „Dniem klastrów polskich”

I-II

3. Konwencje Liderów oraz opracowanie
raportów dotyczących oceny potencjału/szans
rynkowych i modeli biznesowych
4. Program coachingu i wyjazdów studyjnych do
ośrodków akceleracyjnych dla Start-up’ów
5.Stworzenie aplikacji do współdzielenia
zasobów Pomorskiej Oferty Naukowej online
6. Wdrożenie narzędzi CSR wspierających
współpracę biznes-nauka-administracja
7. Aktywna działalność zespołu agentów
innowacji

Jednostka
odpowiedzialna

Inspirator/Inwestor
InnoBaltica
we współpracy z DRG
Inspirator/Inwestor
InnoBaltica
we współpracy z DRG

II-III

Inspirator/Inwestor
InnoBaltica
we współpracy z DRG

I-III

Inspirator/Inwestor

I-II

Inspirator/Inwestor

I-II

Inspirator/Inwestor

I-III

Inspirator/Inwestor

InnoBaltica
we współpracy z DRG
InnoBaltica
we współpracy z DRG
InnoBaltica
we współpracy z DRG

Wydarzenia dot. współpracy ponadnarodowej:
15-lecie Małego Trójkąta Weimarskiego
Rocznica podpisania z Szanghajem (15-lecie
podpisania porozumienia/30-lecie nawiązania
kontaktów dyplomatycznych z Gdańskiem)
Współpraca/ organizacja Białoruskiego Forum
Współpracy

I-IV

Inspirator

DRG-INT

Forum Polska-Ukraina
Forum Polska-Chorwacja
Forum Polska-Chiny
Udział w organizacji Open Days w zależności
od tematu i warunków tworzenia partnerstw
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica
W ramach kontynuacji projektu NanoPuzzles
1.Opracowanie oprogramowania
umożliwiającego symulację oddziaływania
nanocząsteczek. Modelowanie komputerowe
otwiera możliwość świadczenia usług
badawczych na nowym, tworzonym rynku.
2.Opracowanie nowych metod ewaluacji fizykochemicznych i toksykologicznych danych
dostępnych dla nanocząsteczek; opracowanie
deskryptorów
Kontynuacja projektu Pomeranian Biogas
Model

9

III

DRG-INT

I

Inwestor

DRG-N

I-IV

Inwestor

InnoBaltica
Partneremkoordynatorem9

I-IV

Inwestor

InnoBaltica koordynator

Liderem projektu jest Uniwersytet Gdański (UG)

10

1. Realizacja badania mającego na celu
określenie dostępności biomasy z odpadów
w regionie, optymalizację procesów
otrzymywania biogazu, dokonanie analizy
efektywnego wykorzystania biogazu, a także
wykorzystania odpadów pofermentacyjnych.
Program realizowany w partnerstwie w ramach
Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej
CORE (środki NCBR)

11

b) Priorytet 1.2 Zewnętrzne powiązania gospodarcze
Działanie 1.2.1 Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw

Warunek uruchomienia działań
-rozstrzygnięcie kwestii formalno-prawnych związanych z powierzeniem przedsięwzięć
strategicznych spółkom z udziałem SWP (IV kwartał 2014)
-zatwierdzenie RPO WP 2014-2020
-przesądzenia o strukturze przedsięwzięcia i modelu zarządzania/funkcjonowania
partnerstwa

Planowane działania

1.Badanie dot. umiędzynarodowienia - wyniki
raportu (raport końcowy marzec/ kwiecień
2015) w ramach PSME (w ramach projektu
systemowego Systemu Inteligencji
Regionalnej)
2. Badanie dot. analizy branż o największym
potencjale eksportowym w województwie
pomorskim i potrzeb w zakresie usług
wsparcia eksportu przedsiębiorstw na
wybranej grupie 2 branż o innowacyjnym
potencjale wraz z opracowaniem dotyczącym
możliwości i sposobów podejmowania
działań eksportowych na wybranych rynkach
w ramach InnoPomorza IV
(termin realizacji badania wrzesień 2014 czerwiec 2015)
3.Prace nad uszczegółowieniem opisu
priorytetów RPO, przeniesieniem zapisów
RPS do Szczegółowego Opisu Priorytetów
RPO, uwzględnienia proponowanych w RPS
kryteriów wyboru w dokumentacji
konkursowej
4.Seminarium informacyjno-eksportowe

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Rola SWP
zgodnie z
SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

I-II

0

300

Inspirator/In
westor

DRG we
współpracy
z DRRP i DEFS

I-II

0

245

Inwestor

InnoBaltica we
współpracy z
DRG-R

I-III

Koszty
pracy
DRG

Koszty
pracy
ARP

Inspirator

DRG
we współpracy
z ARP10

I-II

6

0

Inspirator

DRG-IG/ARP

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Pomorski Broker Eksportowy
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 40 mln zł
1.Opracowanie mechanizmu zarządzania
projektem (ew. powołanie Komitetu
Monitorującego)
2.Przygotowanie umów, zamknięcie kwestii
formalno-prawnych konstytuujących
partnerstwo
3. Opracowanie Planu Działań Promocyjnych
Pomorskiego Brokera Eksportowego
4. Realizacja działań promocyjnorekrutacyjnych w tym badań potrzeb
eksportowych

10

I

0

I

0

II

0

III-IV

0

Koszty
pracy
ARP
Koszty
pracy
ARP
Koszty
pracy
ARP
Koszty
pracy
ARP

Proces przygotowania Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP 2014-2020 prowadzi DPR
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Inspirator

ARP

Inspirator

ARP

Inspirator

ARP

Inspirator

ARP

5. Misja gospodarcza
IV

0

Koszty
pracy
ARP

Inspirator

ARP

Działanie 1.2.2 System pozyskiwania inwestycji zewnętrznych

Warunek uruchomienia działań
-wstępna analiza lokalizacyjna-etap I (wrzesień-listopad 2014)
-rozstrzygnięcie kwestii formalno-prawnych związanych z powierzeniem przedsięwzięć
strategicznych spółkom z udziałem SWP (IV kwartał 2014)
-zatwierdzenie RPO WP 2014-2020

Planowane działania

1.Przeprowadzenie formalnej procedury
wyboru realizatorów przedsięwzięcia
strategicznego (wariantowo w trybie PZP)
2.Podpisanie umowy/porozumienia

Kwartał
realizacji

I
II

3.Prace nad uszczegółowieniem opisu
priorytetów RPO, przeniesieniem zapisów
RPS i modelu wdrażania Invest in Pomerania
2020 do Szczegółowego Opisu Priorytetów
RPO, uwzględnienia proponowanych w RPS
kryteriów wyboru w dokumentacji
konkursowej

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
Koszty
pracy
0
DRG
Koszty
pracy
0
DRG

Koszty
pracy
DRG

I-II

Koszty
pracy
ARP

Rola SWP
zgodnie z
SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Koordynator

DRG-IG

Koordynator

DRG-IG

Inspirator

DRG
we współpracy
z ARP11

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Invest in Pomerania
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 200 mln zł
1.Analiza lokalizacyjna – etap II i III
-określenie katalogu zachęt,
-rozstrzygnięcie kwestii pomocy publicznejopracowanie planu działań,
-określenie rekomendowanych lokalizacji,
-opracowanie modelu finansowania,
-rekomendacje co do modelu zarządzania
parkami,
Wynik: wybór lokalizacji oraz wypracowanie
katalogu zachęt
2.(opcjonalnie - w zależności od wyników
analizy) Notyfikacja pomocy

II-III

0

II-III

0

III

0

III-IV

0

3. Przygotowanie dokumentacji konkursowej
4. Ogłaszanie konkursów

11

Koszty
pracy
ARP

Koszty
pracy
ARP
Koszty
pracy
ARP
Koszty
pracy
ARP

Proces przygotowania Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP 2014-2020 prowadzi DPR

13

Koordynator

ARP

Koordynator

ARP

Koordynator

ARP

Koordynator

ARP

Działanie 1.2.3 System promocji gospodarczej

Planowane działania

1.Budowa zespołu zarządzającego systemem
promocji gospodarczej – wdrożenie modelu
współpracy (spotkania min. 1 raz w kwartale)
2.Budowa zespołu zarządzającego systemem
promocji gospodarczej – wybór optymalnej
struktury organizacyjnej
3.Synergia z Działaniem 2.3.1. Kreowanie marki
województwa pomorskiego w ramach RPS Pomorska
Podróż
3.1 Budowa zespołu zarządzającego
systemem promocji gospodarczej – udział
w pracach związanych z wytycznymi
ds. promocji w ramach RPO 2014-2020 oraz
SZOP dla przedsięwzięć strategicznych
3.2 Wdrażanie nowego znaku promocyjnego
5.Opracowanie koncepcji promocji
gospodarczej (wdrożenie uzależnione
od dostępności środków finansowych)

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
Koszty
pracy
0
DTP
Koszty
pracy
0
DTP

Kwartał
realizacji

I
I

I - IV

Koszty
pracy
DTP

Rola SWP
zgodnie z
SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Koordynator

DTP

Koordynator

DTP

Inspirator

DTP12

Inspirator

DTP

0
0

Koszty
pracy
DTP

IV

0

Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Zapewnienie środków na utworzenie zintegrowanej informacji
o nieruchomościach lub gruntownej modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(budowa lub dostosowanie istniejących baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu i danych topograficznych)
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

I-II

Inspirator

Włączenie tematu w dyskusje przy projekcie
Kontraktu Terytorialnego

Jednostka
odpowiedzialna
DRG
we współpracy ARP

Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach
krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DRRP

Udział w negocjacjach zapisów Kontraktu
Terytorialnego, przyjęcie linii demarkacyjnej
między programami.

Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
W obszarze ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw współpraca miast partnerskich w zakresie
kojarzenia partnerów biznesowych, budowania sieci kontaktów, organizacja wizyt studyjnych,
misji zagranicznych
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

II

Inspirator

DRG-INT

Organizacja udziału pomorskich tzw. tour
operatorów w Międzynarodowych Targach
Turystycznych Freizeit w Norymberdze
12

we współpracy z DPR (finansowane w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020) -określono zapotrzebowanie na finansowanie
pkt.3.1 kwotą 50 tys. zł oraz pkt.3.2 kwotą 150 tys. zł.
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Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się promocją firm na
rynkach międzynarodowych
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-IV

Inspirator

DRG-INT

Monitorowanie działalności Biura Regionalnego
w Chinach

Promocja gospodarcza ( w oparciu o współpracę regionów partnerskich)
Planowane działania
Misja gospodarcza polsko (pomorsko)-koreańska

Kwartał
realizacji
II

Rola SWP
zgodnie z SRWP
Inspirator

Jednostka
odpowiedzialna
DRG-INT

Działania uzupełniające
(Działania, które nie wynikają bezpośrednio z RPS, ale wzmacniają jego oddziaływanie, np. projekty PO KL)
Planowane działania
Pomorski SMART-up
Realizacja katalogu wydarzeń tygodnia „Pomorskie
na Expo” w Mediolanie
Wydarzenia dot. współpracy ponadnarodowej:

Kwartał
realizacji
I-IV

Rola SWP
zgodnie z SRWP
Inspirator

Jednostka
odpowiedzialna
DRG-R

II

Inspirator

DRG-IG

15-lecie Małego Trójkąta Weimarskiego
Rocznica podpisania z Szanghajem (15-lecie
podpisania porozumienia/30-lecie nawiązania
kontaktów dyplomatycznych z Gdańskiem)
Współpraca/ organizacja Białoruskiego Forum
Współpracy

I-IV

Inspirator

DRG-INT

Forum Polska-Ukraina
Forum Polska-Chorwacja
Forum Polska-Chiny
Udział w organizacji Open Days w zależności
od tematu i warunków tworzenia partnerstw

III
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DRG-INT

c) Priorytet 1.3 Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
dla gospodarki
Działania nie przewidują możliwego scenariusza włączenia do finansowania z RPO
WP 2014-2020 budowy lub dostosowania istniejących baz danych geodezyjnych
i kartograficznych (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, bazy danych
topograficznych BDOT 500, ewidencji gruntów i budynków- EGiB)
Działanie 1.3.1 Infrastruktura szerokopasmowego Internetu

Planowane działania

1.W zależności od przyjętych rozwiązań
w Kontrakcie Terytorialnym dot. włączenia
regionu w proces oceny w ramach PO Polska
Cyfrowa - udział w budowaniu kryteriów
oceny na poziomie regionu

Kwartał
realizacji

I-II

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Koszty
pracy
DISI
i DRRP

Inspirator

DISI/DRRP

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Inspirator

DISI
we współpracy
z DRG13

Inspirator

DRG-P

0

Działanie 1.3.2 Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Planowane działania

1.Doprecyzowanie zapisów Szczegółowego
Opisu Priorytetów, udział w przygotowaniu
wytycznych dla RPO WP 2014-2020
2.Zlecenie zewnętrznej ekspertyzy dot.
pomocy publicznej w realizacji przyjętego
zakresu interwencji Działania (uzależnione od
zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów
RPO 2014-2020)

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
Koszty
pracy
0
DISI
i DRG

Kwartał
realizacji

I-II

I-II

17

0

Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Włączenie zarządów województw w proces planowania mapy interwencji
i opiniowanie projektów zgłoszonych do dofinansowania z PO Polska Cyfrowa, stworzenie
specjalnych preferencji dla projektów wynegocjowanych i uzgodnionych z samorządem
województw, uwzględnienie w PO Polska Cyfrowa oraz Kontrakcie Terytorialnym potrzeb dot.
dokończenia budowy sieci szkieletowo-dystrybucyjnych
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DISI
we współpracy z DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego

13
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Zapewnienie środków na utworzenie zintegrowanej informacji o nieruchomościach lub
gruntownej modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego (budowa lub dostosowanie
istniejących baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu i danych topograficznych)
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DISI we współpracy
z DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego

Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DISI we współpracy
z DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego

Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Połączenie z sieciami telekomunikacyjnymi sąsiadujących województw sieci szkieletowodystrybucyjnych (budowanych w ramach działania 1.3.1)
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

Brak działań w 2015 r.

Działania uzupełniające
(Działania, które nie wynikają bezpośrednio z RPS, ale wzmacniają jego oddziaływanie, np. projekty PO KL)
Planowane działania
Brak działań w 2015 r.

Kwartał
realizacji
-
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Rola SWP
zgodnie z SRWP
-

Jednostka
odpowiedzialna
-

1. Cel szczegółowy 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe
a) Priorytet 2.1 Ponadregionalna i międzynarodowa aktywność uczelni
Działania uzależnione od przyjętych rozwiązań na poziomie Kontraktu Terytorialnego
co do włączenia do PO Wiedza Edukacja Rozwój finansowania zgodnie
z tzw. Regionalnym Schematem Wsparcia przedsięwzięcia Study in Pomorskie.eu
Działanie 2.1.1. Atrakcyjna oferta uczelni

Planowane działania

1.Spotkania w ramach grupy roboczej,
wypracowanie modelu zarządzania
przedsięwzięciem, uszczegóławianie opisów
poszczególnych modułów
2.Przygotowanie porozumień
o współpracy/listów intencyjnych w ramach
Study in Pomorskie.eu
3.Organizacja spotkania Pana Marszałka
z Rektorami - prezentacja dotychczasowych
wyników prac w ramach grupy roboczej
4.Spotkania indywidualne z władzami
poszczególnych uczelni

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
Koszty
pracy
DRG

I-IV

Koszty
pracy
DRG
Koszty
pracy
DRG
Koszty
pracy
DRG

I-II
I-II
III

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

0

Koordynator

DRG-INT

0

Koordynator

DRG-INT

0

Koordynator

DRG-INT

0

Koordynator

DRG-INT

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Study in Pomorskie.eu
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 12 mln zł
Działania uzależnione od przyjętych rozwiązań na
poziomie Kontraktu Terytorialnego co do włączenia
do PO Wiedza Edukacja Rozwój finansowania
zgodnie z tzw. Regionalnym Schematem Wsparcia
przedsięwzięcia Study in Pomorskie.eu

-

-

-

-

-

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Działanie 2.1.2 Współpraca międzyuczelniana

Planowane działania

1.Upowszechnianie informacji nt. możliwości
uczestnictwa w projektach badawczych
realizowanych przez doktorantów oraz
pracowników uczelni
2.Zajęcia z wykładowcami z zagranicy
dla pracowników uczelni i studentów (w tym
doktorantów)- w ramach InnoPomorza IV

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

II-IV

Koszty
pracy
DRG

0

Inspirator

DRG-R

II-IV

0

20

Inspirator/In
westor

InnoBaltica we
współpracy z
DRG-R
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Działanie 2.1.3 Koordynacja polityki stypendialnej

Planowane działania

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Kwartał
realizacji

1.Prezentacja wyników badania dot. diagnozy
stanu i inwentaryzacji funkcjonujących
elementów polityki stypendialnej i stażowej
(marzec 2015)
2.Wypracowanie przez Pomorską Radę
Oświatową rekomendacji w zakresie polityki
stypendialnej
3.Upowszechnianie informacji nt. dostępnych
w regionie programów stażowych
i stypendialnych.

Koszty
pracy
DRG

I

Koszty
pracy
DES
Koszty
pracy
DRG

III
I-III

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

0

Inspirator

DRG-R

0

Inspirator

DES

0

Inspirator

DRG-R

Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Objecie w ramach Kontraktu Terytorialnego istotnego strumienia środków pozostającego
w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
z przeznaczeniem na wsparcie grupy projektów dotyczących opracowania i wdrożenia
pomorskiego modelu zamawiania kierunków kształcenia, wzmocnienie kompetencyjne władz
regionalnych w zakresie regulacyjnych i finansowych instrumentów współtworzenia oferty
kształcenia na poziomie wyższym (w tym wyższe szkoły zawodowe), wsparcie grupy projektów
dotyczących przygotowania i wdrożenia koncepcji systemowej współpracy międzyuczelnianej
oraz sieci współpracy międzynarodowej, promocję uczelni, poszerzenie oferty kształcenia oraz
podniesienie jakości kształcenia, inwestycje infrastrukturalne oraz inne cele związane z jakością
zarządzania uczelniami
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego

Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego

Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Budowa i rozwój sieci naukowo-badawczych, także w oparciu o współpracę transgraniczną
miast i regionów partnerskich
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-IV

Inspirator

DRG-INT
we współpracy
z DRG-R

I-IV

Inspirator

DRG-INT

1. Sieciowanie współpracy przedsiębiorców
-innowatorów i uczelni w Europie poprzez pracę
specjalisty ds. innowacyjności sieci ERRIN
w Brukseli (finansowane w ramach InnoPomorze IV)
2. Włączenie tematu badań i rozwoju do tematyki
spotkań/planów pracy z regionami partnerskimi;
realizacja działań zgodnie z ustalonym planem
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Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DISI/DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego

Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Budowa i rozwój sieci naukowo-badawczych, także w oparciu o współpracę transgraniczną
miast i regionów partnerskich
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-IV

Inspirator

DRG-INT
we współpracy
z DRG-R

I-IV

Inspirator

DRG-INT

1. Sieciowanie współpracy przedsiębiorców
-innowatorów i uczelni w Europie poprzez pracę
specjalisty ds. innowacyjności sieci ERRIN
w Brukseli (finansowane w ramach InnoPomorze IV)
2. Włączenie tematu badań i rozwoju do tematyki
spotkań/planów pracy z regionami partnerskimi;
realizacja działań zgodnie z ustalonym planem

Przyciąganie studentów i kadry naukowo-dydaktycznej do regionu oraz eksport usług
edukacyjnych
Uatrakcyjnienie oferty szkolnictwa na poziomie wyższym
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

-

-

-

I-IV

Inspirator

DRG-INT

1.Działania opisane w części dot. Dz. 2.2.1 Atrakcyjna
oferta uczelni
2.Włączenie tematu umiędzynarodowienia uczelni
do tematyki spotkań/planów pracy z regionami
partnerskimi; realizacja działań zgodnie z ustalonym
planem
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b) Priorytet 2.2 Kształcenie dla potrzeb gospodarki
Działanie 2.2.1 Współpraca pracodawców i uczelni

Planowane działania

Działania wynikające z Planu działań przyjętego
w wyniku dyskusji w ramach Pomorskiej Rady
Przedsiębiorczości dot. Modelu współpracy
pracodawców i uczelni

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Kwartał
realizacji

Koszty
pracy
DRG

I-III

0

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Inspirator

DRG-R /DRGP

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Działanie 2.2.2 Kształcenie zawodowe w subregionach

Planowane działania

1.Analiza wdrażania w Polsce systemu
kształcenia dualnego/dobre praktyki
(marzec 2015)
2.Seminarium upowszechniające model
i dobre praktyki, prezentacja założeń
przedsięwzięć Słupskiego Ośrodka
Akademickiego oraz kształcenia w
subregionie MOF Chojnice-Człuchów

Szacunkowy koszt
działań w roku
2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Kwartał
realizacji

I

0

0

Inspirator

DRG

I-II

1,735

0

Inspirator

DRG-R

Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej
Wsparcie w ramach Kontraktu Terytorialnego grupy projektów dotyczących opracowania
i wdrożenia pomorskiego modelu zamawiania kierunków kształcenia oraz wzmacnianie
kompetencyjne władz regionalnych w zakresie regulacyjnych i finansowanych instrumentów
współtworzenia oferty kształcenia na poziomie wyższym (np. wyższe szkoły zawodowe)
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego

Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DRG

Włączenie się w proces uzgadniania z DRRP
kolejnych zapisów projektu Kontraktu
Terytorialnego
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Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Uatrakcyjnienie oferty szkolnictwa na poziomie wyższym
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

-

-

-

I-IV

Inspirator

DRG-INT

Działania opisane w części dot. Dz. 2.2.1 Atrakcyjna
oferta uczelni
Włączenie tematu umiędzynarodowienia uczelni
do tematyki spotkań/planów pracy z regionami
partnerskimi; realizacja działań zgodnie z ustalonym
planem
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Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji
Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku 2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne źródła
SWP
Koszty
Koszty pracy
pracy
InnoBaltica-1
DRG
65
Koszty
Koszty pracy
pracy
InnoBaltica-1
DRG

Ocena ekspercka propozycji IS Pomorza
w ramach II etapu konkursu (finansowane
w ramach InnoPomorze IV)
Negocjacje z wybranymi IS Pomorza
Podpisanie Porozumień na rzecz IS Pomorza

II

Ewaluacja procesu wyboru IS Pomorza wraz
z rekomendacją zmian zapisów RPS PPK

I

30

0

II-III

0

15,5

III

25
(łącznie
30)

0

Katalog informacyjny o wybranych IS
(finansowane w ramach InnoPomorze IV)
Konferencja dot. rozwoju inteligentnych
specjalizacji Pomorza (prezentacja planów
rozwojowych IS Pomorza, warsztaty dot.
źródeł finansowania planów rozwojowych.

I

Rola
SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Koordyn
ator/
Inwestor1
Koordyn
ator/Inw
estor1
Koordyn
ator/Inw
estor1
Koordyn
ator/Inw
estor1

DRG-R
we współpracy
z InnoBaltica
DRG-R
we współpracy
z InnoBaltica
DRG-R
we współpracy
z InnoBaltica
DRG-R
we współpracy
z InnoBaltica

Koordyn
ator/Inw
estor1

DRG-R
we współpracy
z InnoBaltica

Rola
SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Polityka klastrowa (tylko PGKK i klastry kluczowe)

Planowane działania

Bieżąca współpraca w ramach procesu IS
Poprawa funkcjonalności oraz przygotowanie
anglojęzycznej wersji strony internetowej
Pomorskich Inicjatyw Klastrowych

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku 2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne źródła
SWP

-

-

-

-

-

III

20

0

Koordyn
ator/Inw
estor1

DRG-R
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II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ SWP
Rozwój systemu obsługi nowych i działających w regionie inwestorów (w tym obsługi przed
i poinwestycyjnej)
Kwartał
realizacji

Planowane działania

Działania opisano w Działaniu 1.2.2 oraz poprzez
przedsięwzięcie strategiczne Invest in Pomerania.

-

Szacunkowy koszt
działań w roku 2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

-

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

-

Stworzenie regionalnego systemu promocji gospodarczej
Kwartał
realizacji

Planowane działania

Działania opisano w Działaniu 1.2.3.

-

Szacunkowy koszt
działań w roku 2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

-

Stworzenie regionalnego systemu wsparcia eksportu
Kwartał
realizacji

Planowane działania
Działania opisano w Działaniu 1.2.1 Zwiększenie
ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, obejmujące
wszystkie typy przedsięwzięć, w tym poprzez
przedsięwzięcie strategiczne Pomorski Broker
Eksportowy.

-

Szacunkowy koszt
działań w roku 2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

-

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

-

Przygotowanie i wypromowanie, z udziałem kluczowych pomorskich uczelni, kompleksowej
oferty dla studentów zagranicznych oraz oferty wspierającej zatrudnienie zagranicznych
naukowców
Kwartał
realizacji

Planowane działania

Działania opisano w Działaniu 2.1.1 oraz poprzez
przedsięwzięcie strategiczne Study in Pomorskie.eu

-

Szacunkowy koszt
działań w roku 2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

-

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

-

Koordynacja dostępnych w regionie instrumentów polityki stypendialnej i ich dostosowanie
do potrzeb związanych z umiędzynarodowieniem uczelni wyższych oraz wspieraniem oferty
studiów na kierunkach powiązanych z branżami o największym potencjale rozwoju
Kwartał
realizacji

Planowane działania

Działania opisano w Działaniu 2.1.3 Koordynacja
polityki stypendialnej.

-
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Szacunkowy koszt
działań w roku 2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

-

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

-

Realizacja, we współpracy z istniejącymi instytucjami edukacyjnymi, samorządami lokalnymi
oraz przedsiębiorcami, przedsięwzięć prowadzących do przekształcenia trzech najbardziej
oddalonych od Trójmiasta ośrodków ponadlokalnych w subregionalne centra kształcenia
zawodowego na poziomie wyższym
Kwartał
realizacji

Planowane działania

Działania opisano w Działaniu 2.2.2 Rozwój
subregionalnych ośrodków kształcenia zawodowego
na poziomie wyższym.

-
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Szacunkowy koszt
działań w roku 2015
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

-

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

-

III. PODSUMOWANIE FINANSOWE
Zadania, dla których zapewnione jest finansowanie w 2015 roku
Roczny Plan Realizacji RPS Pomorski Port Kreatywności na rok 2015

Ogółem

w tym
SWP

Departament
finansujący

DRG-R

7

7

DRG-R

7

7

DRG-R

7

7

DRG-R

7

7

DRG-R

5

5

DRG-R

5

5

InnoBaltica /
DRG-R

70

0

nie dotyczy

70

DRG / ARP

0

0

nie dotyczy

0

InnoBaltica

100

0

nie dotyczy

0

Wartość ( w tys. zł)
Działanie RPS

Lp.

Planowane działanie

Cel szczegółowy 1: Efektywne przedsiębiorstwa
Seminarium dotyczące ochrony
1.
patentowej
Seminarium tematyczne dot.
2.
CSR
Konferencja dot. rozwoju
3.
inteligentnych specjalizacji
Zamknięty cykl szkoleń dla
pomorskich przedsiębiorstw 4.
Lider Innowacji (w ramach
INNOpomorza IV)
Prace
nad uszczegółowieniem
1.1.1 Innowacyjność w
opisu
priorytetów RPO,
przedsiębiorstwach
przeniesieniem zapisów RPS do
Szczegółowego Opisu
5.
Priorytetów RPO,
uwzględnienia proponowanych
w RPS kryteriów wyboru w
dokumentacji konkursowej
Uruchomienie funduszu seed
(w ramach współpracy
6.
partnerskiej). (Opcjonalnie)
Budowa oferty finansowania
opartej o fundusze partnerskie

w tym
zaplanowane
w budżecie
ze środków
SWP
(w tys. zł)

Kwoty
zaplanowane w
budżecie ogółem
(w tys. zł)

Jednostka
odpowiedzialna
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0

0

0

Uwagi*

1.

Opracowanie i wdrożenie
schematu współpracy w
ramach porozumienia z NCBR
(program sektorowy/ agenda
badawcza) w celu uspójnienia
działań finansowanych z
poziomu regionalnego
i krajowego dot. IS Pomorza
(Opcjonalnie) Modele
komercjalizacji innowacyjnych
rozwiązań w województwie
pomorskim - seminarium dla
IOB i uczelni
Prace nad uszczegółowieniem
opisu priorytetów RPO,
przeniesieniem zapisów RPS do
Szczegółowego Opisu
Priorytetów RPO,
uwzględnienia proponowanych
w RPS kryteriów wyboru w
dokumentacji konkursowej
Pomorski Trójkąt Wiedzy
CCCOS

2.
3.
4.

SmartLAB
NCBB
LabRiG

InnoBaltica
InnoBaltica
InnoBaltica

51
96
96

0
0
0

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0
0
0

0
0
0

Bałtycki Węzeł Wiedzy i
Przedsiębiorczości

InnoBaltica

420

0

nie dotyczy

220

0

InnoBaltica

220

0

EFRR

220

0

InnoBaltica

200

0

nie dotyczy

0

0

InnoBaltica

0

0

nie dotyczy

0

0

1.

2.

3.
1.1.2 Transfer wiedzy
do gospodarki

1.

2.

Przygotowanie dokumentacji /
opracowań studialnych
Przygotowanie wniosku o
dofinansowanie i rozpoczęcie
realizacji inwestycji pn.
„Bałtycki Węzeł Wiedzy
i Przedsiębiorczości”
Centrum Innowacji

7

7

4

4

DRG-R

7

7

DRG-R

DRG-R /
InnoBaltica

4

4

DRG-R

DRG / ARP

0

0

nie dotyczy

0

InnoBaltica
InnoBaltica

294
51

0
0

nie dotyczy
nie dotyczy

0
0

0
0
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0

Przygotowanie niezbędnej
dokumentacji do rozpoczęcia
1.
realizacji działań
InnoBaltica
zaplanowanych w
przedsięwzięciu
Wypracowanie koncepcji
funkcjonowania systemu
ARP / DRG-IG /
1.
wspierania przedsiębiorców
DEFS
przez IOB
Prace nad uszczegółowieniem
1.1.3 Profesjonalizacja
opisu priorytetów RPO,
działalności
przeniesieniem zapisów RPS do
przedsiębiorstw
Szczegółowego Opisu
2.
DRG / ARP
Priorytetów RPO,
uwzględnienia proponowanych
w RPS kryteriów wyboru w
dokumentacji konkursowej
Priorytet 1.1 Innowacje i transfer wiedzy do gospodarki
Badanie dot.
umiędzynarodowienia - wyniki
raportu (raport końcowy
marzec / kwiecień 2015) w
DRG / DRRP /
1.
ramach PSME
DEFS
(w ramach projektu
systemowego Systemu
Inteligencji Regionalnej POKL)
Badanie dot. analizy branż o
1.2.1. Ekspansja
największym potencjale
zagraniczna
eksportowym w województwie
przedsiębiorstw
pomorskim i potrzeb w
zakresie usług wsparcia
eksportu przedsiębiorstw na
InnoBaltica we
2.
wybranej grupie 2 branż o
współpracy z
innowacyjnym potencjale wraz
DRG-R
z opracowaniem dotyczącym
możliwości i sposobów
podejmowania działań
eksportowych na wybranych
rynkach (w ramach

0

0

nie dotyczy

0

0

0

0

nie dotyczy

0

0

0

0

nie dotyczy

0

0

914

30

320

30

300

0

300

245
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0

DEFS

0

nie dotyczy

245

0

INNOpomorza IV)

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Prace nad uszczegółowieniem
opisu priorytetów RPO,
przeniesieniem zapisów RPS do
Szczegółowego Opisu
Priorytetów RPO,
uwzględnienia proponowanych
w RPS kryteriów wyboru w
dokumentacji konkursowej
Seminarium informacyjnoeksportowe (DRG - ew.
catering, przerwa kawowa)
Pomorski Broker
Eksportowy
Opracowanie mechanizmu
zarządzania projektem (ew.
powołanie Komitetu
Monitorującego)
Przygotowanie umów,
zamknięcie kwestii formalnoprawnych konstytuujących
partnerstwo
Opracowanie Planu Działań
Promocyjnych Pomorskiego
Brokera Eksportowego
Realizacja działań promocyjnorekrutacyjnych, w tym badań
potrzeb eksportowych

0

0

nie dotyczy

DRG-IG / ARP

6

6

nie dotyczy

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0
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0

0

DRG / ARP

6

6

5.
1.

2.

3.

1.2.2 System
pozyskiwania
inwestycji zewnętrznych

1.

2.
3.
4.

Misja gospodarcza
Przeprowadzenie formalnej
procedury wyboru realizatorów
przedsięwzięcia strategicznego
(wariantowo w trybie PZP)
Podpisanie umowy /
porozumienia
Prace nad uszczegółowieniem
opisu priorytetów RPO,
przeniesieniem zapisów RPS do
Szczegółowego Opisu
Priorytetów RPO,
uwzględnienia proponowanych
w RPS kryteriów wyboru w
dokumentacji konkursowej
Invest in Pomerania
Analiza lokalizacyjna - etap II i
III:
- określenie katalogu zachęt
- rozstrzygnięcie kwestii
pomocy publicznej opracowanie planu działań
- określenie rekomendowanych
lokalizacji
- opracowanie modelu
finansowania
- rekomendacje co do modelu
zarządzania parkami
Wynik: wybór lokalizacji oraz
wypracowanie katalogu zachęt
(Opcjonalnie - w zależności od
wyników analizy) Notyfikacja
pomocy
Przygotowanie dokumentacji
konkursowej
Ogłoszenie konkursu

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG-IG

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG-IG

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG-IG / ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

ARP

0

0

nie dotyczy

0

0
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1.

2.

1.2.3 System promocji
gospodarczej
3.

Budowa zespołu
zarządzającego systemem
promocji gospodarczej wdrożenie modelu współpracy
(spotkania min. 1 raz w
kwartale)
Budowa zespołu
zarządzającego systemem
promocji gospodarczej - wybór
optymalnej struktury
organizacyjnej
Synergia z Działaniem 2.3.1.
Kreowanie marki województwa
pomorskiego w ramach RPS
Pomorska Podróż
3.1 Budowa zespołu
zarządzającego systemem
promocji gospodarczej – udział
w pracach związanych z
wytycznymi ds. promocji w
ramach RPO 2014-2020 oraz
SZOP dla przedsięwzięć
strategicznych

DTP

0

0

nie dotyczy

0

0

DTP

0

0

nie dotyczy

0

0

DTP

0

0

nie dotyczy

0

0

DTP

0

0

nie dotyczy

0

0

551

6

551

6

0

0

0

0

3.2 Wdrażanie nowego znaku
promocyjnego
Opracowanie koncepcji
promocji gospodarczej
4.
(wdrożenie uzależnione od
dostępności środków finansowych)
Priorytet 1.2 Zewnętrzne powiązania gospodarcze
W zależności od przyjętych
rozwiązań w Kontrakcie
1.3.1. Infrastruktura
Terytorialnym dot. włączenia
szerokopasmowego
1.
regionu w proces oceny w
Internetu
ramach PO Polska Cyfrowa udział w budowaniu kryteriów

DISI / DRRP
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nie dotyczy

oceny na poziomie regionu

Doprecyzowanie zapisów
Szczegółowego Opisu
1.
Priorytetów, udział w
DISI / DRG
przygotowaniu wytycznych dla
RPO WP 2014-2020
1.3.2 Zastosowanie
technologii
Zlecenie zewnętrznej
informacyjnoekspertyzy dot. pomocy
komunikacyjnych
publicznej w realizacji
2.
przyjętego zakresu interwencji
DRG-P
Działania (uzależnione od
zapisów Szczegółowego Opisu
Priorytetów RPO 2014-2020)
Priorytet 1.3 Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla gospodarki
Cel szczegółowy 2: Konkurencyjne szkolnictwo wyższe
Spotkania w ramach grupy
roboczej, wypracowanie
modelu zarządzania
1.
DRG-INT
przedsięwzięciem,
uszczegółowienie opisów
poszczególnych modułów
Przygotowanie porozumień o
współpracy / listów
DRG-INT
2.
intencyjnych w ramach Study in
2.1.1 Atrakcyjna
Pomorskie.eu
oferta uczelni
Organizacja spotkania Pana
Marszałka
3.
z Rektorami - prezentacja
DRG-INT
dotychczasowych wyników
prac w ramach grupy roboczej
Spotkania indywidualne z
4.
władzami poszczególnych
DRG-INT
uczelni

0

0

nie dotyczy

17

17

DRG-P

17

17

0

0

0

0

17

0

17

17

17

nie dotyczy

0

0

0

nie dotyczy

0

0

0

0

nie dotyczy

0

0

0

0

nie dotyczy

0

0
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Upowszechnienie informacji
nt. możliwości uczestnictwa w
projektach badawczych
1.
DRG-R
realizowanych przez
doktorantów oraz
pracowników uczelni
2.1.2 Współpraca
międzyuczelniana
Zajęcia z wykładowcami z
zagranicy
InnoBaltica we
dla pracowników uczelni i
2.
współpracy z
studentów
DRG-R
(w tym doktorantów) - w
ramach INNOpomorza IV
Prezentacja wyników badania
dot. diagnozy stanu i
inwentaryzacji funkcjonujących
1.
DRG-R
elementów polityki
stypendialnej i stażowej
(marzec 2015)
2.1.3 Koordynacja
Wypracowanie przez Pomorską
polityki stypendialnej
Radę Oświatową rekomendacji
2.
DES
w zakresie polityki
stypendialnej
Upowszechnienie informacji
nt. dostępnych w regionie
3.
DRG-R
programów stażowych i
stypendialnych
Priorytet 2.1 Ponadregionalna i międzynarodowa aktywność uczelni
Działania wynikające z Planu
działań przyjętego w wyniku
2.2.1 Współpraca
dyskusji w ramach Pomorskiej
1.
DRG-R / DRG-P
pracodawców i uczelni
Rady Przedsiębiorczości dot.
modelu współpracy
pracodawców i uczelni
2.2.2 Kształcenie
Analiza wdrażania w Polsce
zawodowe w
1.
systemu kształcenia dualnego /
DRG
subregionach
dobre praktyki (marzec 2015)

0

0

nie dotyczy

0

0

20

0

nie dotyczy

20

0

0

0

nie dotyczy

0

0

0

0

nie dotyczy

0

0

0

0

nie dotyczy

0

0

20

0

20

0

0

0

nie dotyczy

0

0

0

0

nie dotyczy

0

0
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Seminarium upowszechniające
model
i dobre praktyki, prezentacja
założeń przedsięwzięć
2.
Słupskiego Ośrodka
Akademickiego oraz
kształcenia w subregionie MOF
Chojnice-Człuchów
Priorytet 2.2 Kształcenie dla potrzeb gospodarki
Ocena ekspercka propozycji IS
Pomorza w ramach II etapu
1.
konkursu (finansowane w ramach
INNOpomorze IV)
Negocjacje z wybranymi IS
Pomorza, podpisanie
2.
Porozumień na rzecz IS
Pomorza
Ewaluacja procesu wyboru IS
3.
Pomorza wraz z rekomendacją
Proces wyboru
zmian zapisów RPS PPK
inteligentnych
Katalog informacyjny o
specjalizacji
4.
wybranych IS (finansowane w
ramach INNOpomorza IV)
Konferencja dot. rozwoju
inteligentnych specjalizacji
Pomorza (prezentacja planów
rozwojowych IS Pomorza,
5.
warsztaty dot. źródeł
finansowania planów
rozwojowych)
ŁĄCZNIE:
Poprawa funkcjonalności oraz
przygotowanie anglojęzycznej
Polityka klastrowa
wersji strony internetowej
1.
(tylko PGKK i
Pomorskich Inicjatyw
klastry kluczowe)
Klastrowych
ŁĄCZNIE:
OGÓŁEM RPS

1,735

1,735

1,735

1,735

nie dotyczy

65

0

0

nie dotyczy

0

0

30

30

DRG-R

30

30

DRG-R /
InnoBaltica

15,5

0

DRG_R

15,5

0

DRG-R /
InnoBaltica

25

25

DRG

25

25

135,5

55

0

135,5

55

20

20

DRG

20
1659,235

20
129,735

0,000

DRG-R

1,735

1,735

1,735

1,735

DRG-R /
InnoBaltica

65

0

DRG-R /
InnoBaltica

0

DRG-R /
InnoBaltica

DRG-R
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DRG-R

20

20
1065,235

20

20
129,735

W tym przedsięwzięcia strategiczne
Pomorski Trójkąt Wiedzy
Pomorski Broker Eksportowy

294

0

nie dotyczy

0

0

0

0

nie dotyczy

0

0

Invest in Pomerania

0

0

nie dotyczy

0

0

Study in Pomorskie.eu
Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości
(potencjalne przedsięwzięcie strategiczne)
Centrum Innowacji (potencjalne przedsięwzięcie strategiczne)
Ogółem przedsięwzięcia strategiczne i
potencjalne przedsięwzięcia strategiczne

0

0

DRG-INT

0

0

420

0

nie dotyczy

220

0

0

0

nie dotyczy

0

0

714

0

220

0

Potencjalne zadania, których realizacja uzależniona jest od wygospodarowania stosownych środków finansowych w 2015 r.

Kwoty
zaplanowane w
budżecie ogółem
(w tys. zł)

w tym
zaplanowane
w budżecie
ze środków
SWP
(w tys. zł)

Uwagi*

-

-

-

Roczny Plan Realizacji RPS PPK na rok 2015
Wartość zadania (w tys. zł)

Działanie RPS
Lp.

Planowane zadania

-

-

Jednostka
odpowiedzialna

Ogółem

w tym
SWP

Departament/
jednostka
finansująca

-

-

-

Cel szczegółowy
Priorytet
-

Ogółem RPS

W tym przedsięwzięcia strategiczne
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

-

-

