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WPROWADZENIE
Projekt Rocznego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju
gospodarczego Pomorski Port Kreatywności (RPS PPK) na rok 2016 został opracowany przez Zespół
Zarządzający Programem, zgodnie z zapisami Systemu Realizacji określonego w RPS PPK przyjętego
uchwałą nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku. RPR określa
zadania planowane do realizacji w
odniesieniu do celów, Priorytetów/Działań, przedsięwzięć
strategicznych, zobowiązań SWP, obszarów współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej oraz
oczekiwań wobec administracji centralnej. Plan określa również sposób i formę realizacji ww. zadań
wskazując odpowiedzialność poszczególnych podmiotów/jednostek, koszty planowanych działań w ujęciu
rocznym oraz ramowy harmonogram.
RPR jest spójny z projektem budżetu Województwa Pomorskiego oraz projektem Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Pomorskiego w zakresie wydatków ponoszonych w ramach budżetu
Województwa Pomorskiego związanych z realizacją zadania. W podsumowaniu finansowym Planu
wskazano te zadania, dla których zabezpieczone zostały środki finansowe.
Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań wskazanych w Planie na 2016 r. są: 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), oraz spółka z udziałem Województwa Pomorskiego InnoBaltica.
Dodatkowo Agencja Rozwoju Pomorza SA współpracuje z DRG przy przygotowywaniu koncepcji
realizacji przedsięwzięć strategicznych: Invest in Pomerania i Pomorski Broker Eksportowy.
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.
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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 wdrożenia działań
-uruchomienie konkursów RPO WP 2014-2020,
- uruchomienie źródeł finansowania z programów krajowych,
-wypracowanie modeli wdrażania instrumentów finansowych,
- podpisanie i realizacja porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
Szacunkowy koszt
działań w roku
Rola SWP
2016
Kwartał
Planowane działania
zgodnie
(w tys. zł)
realizacji
z SRWP
Budżet
Inne
SWP
źródła
Działania organizacyjne i informacyjno–promocyjne dot. typów przedsięwzięć 1.1.1.1-1.1.1.3
1. Współpraca z DPR/DRRiP/DEFS przy
tworzeniu systemu wdrażania RPO WP pod
I-II
0
Koordynator
kątem ISP
2. Współpraca z DPR/DRRiP/DEFS przy
tworzeniu systemu wdrażania RPO WP pod
kątem realizacji działań służących poprawie
Koordynator
III-IV
0
efektywności energetycznej, w tym
wypracowanie koncepcji wdrażania wysp
energetycznych
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Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

DRG-R

DRG-EE

Działanie 1.1.2 Transfer wiedzy do gospodarki

Warunek wdrożenia działań
- uruchomienie konkursów RPO WP 2014-2020,
- podpisanie i realizacja porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
-podpisanie i realizacja Kontraktu Terytorialnego
-rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji przedsięwzięć strategicznych RPS
PPK podmiotom zewnętrznym
-dopracowanie przez InnoBaltica koncepcji potencjalnych przedsięwzięć strategicznych
Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości oraz Centrum Innowacji
Szacunkowy koszt
działań w roku
Rola SWP
2016
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. Prace nad przygotowaniem Regionalnych
Agend Naukowo-Badawczych
2. Weryfikacja przedsięwzięć badawczorozwojowych zgłoszonych do Kontraktu
Terytorialnego z uwzględnieniem pomorskich
projektów zgłoszonych do Polskiej Mapy
Drogowej Infrastruktury Badawczej.
3. Prace nad przygotowaniem przedsięwzięć
w zakresie szkolnictwa wyższego
uwzględniającego potrzeby regionalne
4. Upowszechnianie informacji nt.
możliwości uczestnictwa w projektach
badawczych realizowanych przez studentów,
doktorantów oraz pracowników uczelni
5. Weryfikacja modelu realizacji
przedsięwzięć strategicznych i potencjalnych
przedsięwzięć strategicznych

I-III

-

I-II

-

II-III

-

II-IV

II

-

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

0

Inspirator

DRG-R

Koszty
pracy
InnoBalt
ica

Inspirator

DRG-R we
współpracy z
InnoBaltica

0

Inspirator

DRG-R

0

Inspirator

DRG we
współpracy z
SPwUE

0

Inspirator

DRG-R

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Pomorski Trójkąt Wiedzy
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 1 026 mln zł
CCCOS 1
-wsparcie wiodącego beneficjenta w
przygotowaniu do aplikacji
- wsparcie w zarządzaniu projektem,
- wsparcie w tworzeniu aplikacji dla
opracowanych projektów cząstkowych.
SmartLAB 2
-przygotowanie do wniosku aplikacji,
wsparcie w tworzeniu aplikacji dla
opracowanych projektów cząstkowych,
- zarządzanie projektem,
- wsparcie w zarządzaniu partnerstwem,
- wsparcie we wdrażanie projektu

1
2

I-IV

I-IV

-

Koszty
pracy
InnoBalt
ica

Inspirator
/Inwestor

InnoBaltica

-

Koszty
pracy
InnoBalt
ica

Inspirator
/Inwestor

InnoBaltica

Centrum Badawcze Nowych Technologii dla profilaktyki i Leczenia Chorób Cywilizacyjnych i Okresu Starzenia
Centrum Zastosowań Innowacyjnych technologii w Inteligentnych Aglomeracjach Miejskich
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NCBB3
- wsparcie merytoryczne lidera
projektu (Uniwersytet Gdański) w procesie
przygotowania do aplikacji,
- wsparcie w pozyskaniu partnerów
biznesowych i określeniu modelu
zarządzania,
- wsparcie w zarządzaniu projektem,
- wsparcie w zarządzaniu partnerstwem
- wsparcie we wdrażaniu projektu
LabRiG4
- współtworzenie modelu biznesowego –
organizacja partnerstwa przedsięwzięcia,
-przygotowanie aplikacji , montażu
finansowego projektu,
- wsparcie w tworzeniu aplikacji dla
opracowanych projektów cząstkowych,
- wsparcie w zarządzaniu projektem LabRiG,
- wsparcie w zarządzaniu partnerstwem
- wsparcie we wdrażaniu projektu

I-IV

I-IV

-

Koszty
pracy
InnoBalt
ica

Inspirator

InnoBaltica

-

Koszty
pracy
InnoBalt
ica

Inspirator

InnoBaltica

Nazwa potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: Bałtycki Węzeł Wiedzy i
Przedsiębiorczości
Szacunkowy koszt całkowity potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: 39 mln zł
Weryfikacja przedsięwzięcia pod katem
możliwych źródeł i modeli finansowania

I-IV

-

-

Inspirator
/Inwestor

DRG/InnoBalti
ca

Nazwa potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: Centrum Innowacji
Szacunkowy koszt całkowity potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: 22 mln zł
Weryfikacja przedsięwzięcia pod katem
możliwych źródeł i modelu finansowania

I – IV

-

-

Inwestor

DRG/InnoBalti
ca

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Działanie 1.1.3 Profesjonalizacja działalności przedsiębiorstw
Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
Kwartał
Planowane działania
(w tys. zł)
realizacji
Budżet
Inne
SWP
źródła
Działania organizacyjne związane z przygotowaniem do realizacji działania 1.1.3
1 Weryfikacja usług świadczonych w regonie
przez IOB oraz opracowanie modelu
świadczenia usług specjalistycznych.
2. Uzgodnienie mechanizmu funkcjonowania
systemu popytowego wsparcia usług
świadczonych przez IOB

3
4

I

-

-

Inspirator

DRG-IG
we współpracy z
ARP

I

-

-

Inspirator

DRG-IG
we współpracy z
ARP

Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem
Laboratorium Ropy i Gazu
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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 we
współpracy z DRG-R

1.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 2016.

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

Kwartał
realizacji

Reprezentowanie priorytetów SWP w procesie
aktualizacji Kontraktu Terytorialnego

I-IV

Rola SWP
zgodnie z SRWP
Inspirator

Jednostka
odpowiedzialna
DRRiP we współpracy z
DRG

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

Włączenie tematu inteligentnych specjalizacji
regionu oraz klastrów do tematyki spotkań/planów
pracy z regionami partnerskimi; realizacja działań
zgodnie z ustalonym planem

I-IV

Inspirator

DRG-INT we
współpracy z DRG-R

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

1.Włączenie tematu klastrów do tematyki spotkań/
planów pracy z regionami partnerskimi;
realizacja działań zgodnie z ustalonym planem

I-IV

Inspirator

DRG-INT
we współpracy
z DRG-R

2.Wzmocnienie kontaktów z Uniwersytetem
w Teksasie - partner PG

I-IV

Inspirator

DRG-INT
we współpracy
z DRG-R

Wzmocnienie powiązań sektora naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorstw
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

I-II

Inspirator

DRG-INT

I-IV

Inspirator

DRG-INT
we współpracy
z DRG-R

I-IV

Inspirator

DRG-INT

1.Wsparcie organizacji Business
Week,
2. Sieciowanie współpracy przedsiębiorców
-innowatorów i uczelni w Europie poprzez pracę
specjalisty ds. innowacyjności sieci ERRIN
w Brukseli
3. Włączenie tematu badań i rozwoju do tematyki
spotkań/planów pracy z regionami partnerskimi;
realizacja działań zgodnie z ustalonym planem
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Strefy przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego wzdłuż korytarzy transportowych
o znaczeniu europejskim i krajowym
Planowane działania

Kwartał
realizacji

Działania na rzecz przyspieszonego rozwoju
społeczno-gospodarczego wzdłuż korytarzy
transportowycho znaczeniu europejskim i krajowym, realizowane
będą w ramach działalności Stowarzyszenia Polskich
Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk
I-IV
Adriatyk. Harmonogram działań zostanie ustalony w
IV kwartale br. w planie działań
Stowarzyszenia na rok 2016 .
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Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

Inspirator

DRG-IG

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

Warunek wdrożenia działań
-rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji przedsięwzięć strategicznych RPS PPK
podmiotom zewnętrznym
- uruchomienie konkursów RPO WP 2014-2020,
-przesądzenia o strukturze przedsięwzięcia i modelu zarządzania/funkcjonowania partnerstwa

Planowane działania

1. Monitoring działań i projektów (poza RPO
WP 2014-2020) związanych z ekspansją
zagraniczną przedsiębiorstw dostępnych dla
pomorskich firm wdrażanych przez
pomorskie organizacje oraz instytucje
centralne.
2.Analiza potrzeb promocyjnych
wynikających z obszarów ISP w związku z
potencjalnym zakresem działań Brokera
Eksportowego

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Rola SWP
zgodnie z
SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

I-IV

-

-

Inspirator/

DRG IG we
współpracy
z ARP

I-II

-

-

Inwestor

DRG IG

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Pomorski Broker Eksportowy
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 60 mln zł
1. Przeprowadzenie formalnej procedury
wyboru operatora przedsięwzięcia
strategicznego (w trybie konkursowym)
2. Ustalenie zasad współpracy z podmiotem
zewnętrznym po rozstrzygnięciu konkursu
3. Seminarium informujące przedsiębiorców
o planowanych działaniach w ramach
Pomorskiego Brokera Eksportowego
4. Wdrażanie działań Pomorskiego Brokera
Eksportowego

I

-

-

I
II

-

II-IV

5

-

Inspirator

DPR/DRG IG

Inspirator

DRG IG

Inspirator

DRG IG

Inspirator

DRG IG we
współpracy z
operatorem
przedsięwzięcia

Działanie 1.2.2 System pozyskiwania inwestycji zewnętrznych

Warunek uruchomienia działań
- rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji przedsięwzięć strategicznych RPS PPK
podmiotom zewnętrznym
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Planowane działania

Kwartał
realizacji

Przeprowadzenie
formalnej
procedury
wyboru
realizatorów
przedsięwzięcia
strategicznego (w trybie konkursowym)

I

Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

-

-

Rola SWP
zgodnie z
SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Koordynator

DPR/DRG IG

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Invest in Pomerania
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 200 mln zł
Podpisanie
umowy/porozumienia
z
operatorem przedsięwzięcia
Wdrażanie
działań
przedsięwzięcia
strategicznego Invest in Pomerania

-

II

-

-

Koordynator

DPR/DRG IG

-

Koordynator

DRG IG/
Operator
Przedsięwzięcia

Rola SWP
zgodnie z
SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Działanie 1.2.3 System promocji gospodarczej

Planowane działania

1.
2.
3.

Opracowanie koncepcji promocji
gospodarczej
Budowa partnerstwa na rzecz realizacji
promocji gospodarczej
Wdrażanie działań zgodnie z
harmonogramem planu promocji
gospodarczej na 2016 r.

Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Kwartał
realizacji

I

-

-

Inspirator

DRG IG /DTP

I-IV

-

-

Inspirator

DRG IG / DTP

II-IV

-

-

Inspirator

DRG IG / DTP

Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej

Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

-

-

-

Brak działań w 2016 r.

Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach
krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
Planowane działania
Brak działań w 2016 r.

Kwartał
realizacji
-

Rola SWP
zgodnie z SRWP
-

Jednostka
odpowiedzialna
-

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

Kwartał
realizacji

1.Działania wynikające z podpisanych umów,
planów pracy

I-IV

2.Działania wynikające z programu Pomorskiego
Brokera Eksportowego

II-IV
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Rola SWP
zgodnie z SRWP
Inspirator
Koordynator

Jednostka
odpowiedzialna
DRG-INT
DRG IG / Operator
PBE

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

I-IV

Inspirator

DRG-INT

1.Monitorowanie działalności Biura Regionalnego
w Chinach
2.Współpraca z PAIiZ, Ministerstwem Gospodarki,
Ministerstwem Spraw Zagranicznych

Promocja gospodarcza ( w oparciu o współpracę regionów partnerskich)
Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

1.Organizacja misji gospodarczych

I-IV

Inspirator

DRG-INT

2.Działania wynikające z programu
promocji gospodarczej, PBE oraz
Invest in Pomerania

II

Inspirator

DRG-INT/DRG IG /
operatorzy zewnętrzni

Planowane działania

Jednostka
odpowiedzialna

c) Priorytet 1.3 Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
dla gospodarki
Działanie 1.3.1 Infrastruktura szerokopasmowego Internetu

Planowane działania

1.Realizacja we współpracy z MAiC
konferencji przedstawiającej możliwości
ubiegania się o środki dostępne w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
budowę infrastruktury szerokopasmowego
Internetu.
2.Monitorowanie zakresu projektów budowy
sieci szerokopasmowych realizowanych w
województwie pomorskim w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

I-II

-

-

Inspirator

DISI

I-IV

-

-

Inspirator

DISI

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

-

-

Działanie 1.3.2 Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Planowane działania

Brak działań w 2016 r.

Kwartał
realizacji

-

Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-
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-

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
Brak działań w 2016 r.

Kwartał
realizacji
-

Rola SWP
zgodnie z SRWP
-

Jednostka
odpowiedzialna
-

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
Brak działań w 2016 r.

Kwartał
realizacji
-

Rola SWP
zgodnie z SRWP
-

Jednostka
odpowiedzialna
-

Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w ramach
krajowych i regionalnych programów operacyjnych
Planowane działania
Brak działań w 2016 r.

Kwartał
realizacji
-

Rola SWP
zgodnie z SRWP
-

Jednostka
odpowiedzialna
-

Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
Połączenie z sieciami telekomunikacyjnymi sąsiadujących województw sieci
szkieletowo-dystrybucyjnych (budowanych w ramach działania 1.3.1)
Planowane działania
Brak działań w 2016 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
Działanie 2.1.1. Atrakcyjna oferta uczelni

Planowane działania

Zorganizowanie i przeprowadzenie prac
związanych z przygotowaniem
przedsięwzięcia Study in Pomorskie we
współpracy z partnerami uczelnianymi

Kwartał
realizacji

I-IV

Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
(w tys. Zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
5

-

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Koordynator

DRG-INT

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Study in Pomorskie.eu
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 12 mln zł
Przygotowanie SWP do roli podmiotu
prowadzącego preselekcję kluczowych dla
regionu projektów aspirujących do
finansowania w ramach PO Wiedza Edukacja
Rozwój - Regionalny Schematem Wsparcia

-

-

-

-

-

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 studentów
doktorantów oraz pracowników uczelni
2. Działania na rzecz współpracy uczelni przy
realizacji wspólnych przedsięwzięć ISP

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

II-IV

-

-

Inspirator

DRG-R we
współpracy ze
SPwUE

I-IV

-

-

Inspirator

DRG-R

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Działanie 2.1.3 Koordynacja polityki stypendialnej

Planowane działania

1. Udzielanie pomocy materialnej
uzdolnionym studentom - mieszkańcom
województwa pomorskiego poprzez
stypendia Marszałka Województwa
Pomorskiego
2. Upowszechnianie informacji nt.
dostępnych w regionie programów stażowych
i stypendialnych.

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

I - IV

I-IV
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131
(DES)

-

Inwestor
Koordynator
i lider

DES

-

-

Inspirator

DRG-R we
współpracy z
DES

3. Weryfikacja modelu działania dot.
Koordynacji Polityki Stypendialnej

II

-

Inspirator

-

DRG-R we
współpracy z
DES

Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej

Planowane działania

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

-

-

-

Brak działań w 2016 r.

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

1. Sieciowanie współpracy przedsiębiorców
-innowatorów i uczelni w Europie poprzez pracę
specjalisty ds. innowacyjności sieci ERRIN
w Brukseli

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

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

-

-

-

Brak działań w 2016 r.

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

-

-

-

Brak działań w 2016 r.

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

Kwartał
realizacji

Brak działań w 2016 r.
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Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

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
2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Kwartał
realizacji

I-III

-

-

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Inspirator

DRG-R /DRGP

Rola SWP
zgodnie
z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

Inspirator

DRG-R

Działanie 2.2.2 Kształcenie zawodowe w subregionach

Planowane działania

Kwartał
realizacji

Organizacja seminariów, spotkań, doradztwo
pod potrzeby związane z kształceniem
zawodowym w subregionach

I-IV

Szacunkowy koszt
działań w roku
2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
3

-

Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej

Planowane działania

Kwartał
realizacji

Brak działań w 2016 r.

-

-

-

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

Kwartał
realizacji

Rola SWP
zgodnie z SRWP

Jednostka
odpowiedzialna

-

-

-

Brak działań w 2016 r.
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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

Polityka klastrowa (tylko PGKK i klastry kluczowe)

Planowane działania

1. Działania na rzecz przygotowania
partnerów regionalnych do konkursu na
wybór Krajowych Klastrów Kluczowych
2. Prace związane z włączeniem klastrów w II
edycję konkursu na wybór ISP
3. Raport monitorujący dot. funkcjonujących
powiązań klastrowych w woj. pomorskim

Kwartał
realizacji

Szacunkowy koszt
działań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne źródła
SWP

I-III

-

-

III

-

-

III-IV

-

-
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Rola
SWP
zgodnie
z SRWP
Koordyn
ator/Insp
irator
Koordyn
ator/Insp
irator
Koordyn
ator

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

DRG-R
DRG-R
DRG-R

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 2016
(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 2016
(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 2016
(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

-
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Szacunkowy koszt
działań w roku 2016
(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

1. Kontynuacja działań związanych z udzielaniem
pomocy materialnej uzdolnionym studentom oraz
wspieraniem edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
- mieszkańców województwa pomorskiego –
uruchomienie nowych form wsparcia

I - IV

2. Włączenie problematyki dotyczącej wspierania
uzdolnionych studentów oraz uczniów i młodzieży
województwa pomorskiego do tematyki posiedzeń
Pomorskiej Rady Oświatowej
3.Upowszechnianie informacji
nt. form wsparcia uzdolnionych studentów, dzieci i
młodzieży, w szczególności realizowanych przez SWP
(strona internetowa DES, strona internetowa Zdolni z
Pomorza)
4. Upowszechnianie informacji nt. dostępnych w
regionie programów stażowych
i stypendialnych.
5. Weryfikacja modelu działania dot. Koordynacji
Polityki Stypendialnej

Szacunkowy koszt
działań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

-

-

DES

-

-

DES

-

-

DES

I-IV

-

-

I-IV

-

-

I - IV

I-IV

DRG-R we
współpracy z
DES
DRG-R we
współpracy z
DES

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 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne
SWP
źródła
-

-

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

-

III. Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji

Kwartał
realizacji
1. Animacja przedsięwzięć i projektów na
rzecz rozwoju wybranych 4 obszarów ISP
wybranych przez ZWP w 2015r., m.in.
szkolenia, organizacja seminariów,
doradztwo*
2. Monitoring ISP – analizy ekspertyzy,
opinie*
3. Prace nad przygotowaniem II edycji
konkursu na wybór ISP
4. Realizacja zapisów Porozumień na rzecz
rozwoju ISP po stronie SWP

Szacunkowy koszt
działań w roku 2016
(w tys. zł)
Budżet
Inne źródła
SWP

I-II

78,235

-

III-IV

21,500

-

IV

-

-

I-IV

-

-
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Rola
SWP
zgodnie
z SRWP
Koordyn
ator/Insp
irator
Koordyn
ator/Insp
irator
Koordyn
ator/Insp
irator
Koordyn
ator/Insp
irator

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

DRG-R

DRG-R
DRG-R
DRG-R

IV. PODSUMOWANIE FINANSOWE
Zadania, dla których zapewnione jest finansowanie w 2016 roku
Roczny Plan Realizacji RPS Pomorski Port Kreatywności na rok 2016
Wartość ( w tys. zł)
Działanie RPS

Lp.

Planowane działanie

Cel szczegółowy 1: Efektywne przedsiębiorstwa
Współpraca z
DPR/DRRiP/DEFS przy
1.
tworzeniu systemu wdrażania
RPO WP pod kątem ISP
Współpraca z
DPR/DRRiP/DEFS przy
1.1.1 Innowacyjność w
tworzeniu systemu wdrażania
przedsiębiorstwach
RPO WP pod kątem realizacji
2.
działań służących poprawie
efektywności energetycznej, w
tym wypracowanie koncepcji
wdrażania wysp
energetycznych
Prace nad przygotowaniem
1.
Regionalnych Agend
Naukowo-Badawczych
Weryfikacja przedsięwzięć
badawczo-rozwojowych
1.1.2 Transfer wiedzy
zgłoszonych do Kontraktu
do gospodarki
Terytorialnego z
2.
uwzględnieniem pomorskich
projektów zgłoszonych do
Polskiej Mapy Drogowej
Infrastruktury Badawczej

Jednostka
odpowiedzialna

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

Ogółem

w tym
SWP

Departament
finansujący

DRG-R

0

0

DRG-R

0

0

DRG-EE

0

0

DRG-EE

0

0

DRG-R

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG-R

0

0

nie dotyczy

0

0
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Uwagi*

3.

Prace nad przygotowaniem
przedsięwzięć w zakresie
szkolnictwa wyższego
uwzględniającego potrzeby
regionalne

DRG-R

0

0

nie dotyczy

0

0

4.

Upowszechnianie informacji
nt. możliwości uczestnictwa w
projektach badawczych
realizowanych przez
studentów, doktorantów oraz
pracowników uczelni

DRG-R we
współpracy z
SPwUE

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG-R

0

0

nie dotyczy

0

0

InnoBaltica
InnoBaltica
InnoBaltica
InnoBaltica
InnoBaltica

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Bałtycki Węzeł Wiedzy i
Przedsiębiorczości

InnoBaltica

0

0

nie dotyczy

0

0

Weryfikacja przedsięwzięcia
pod katem możliwych źródeł i
modeli finansowania

InnoBaltica

0

0

nie dotyczy

0

0

Centrum Innowacji

InnoBaltica

0

0

nie dotyczy

0

0

Weryfikacja przedsięwzięcia
pod katem możliwych źródeł i
modeli finansowania

InnoBaltica

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG-IG
we współpracy z
ARP

0

0

nie dotyczy

0

0

5.

1.
2.
3.
4.

1.

1.

1.1.3 Profesjonalizacja
działalności
przedsiębiorstw

1.

Weryfikacja modelu realizacji
przedsięwzięć strategicznych i
potencjalnie strategicznych
Pomorski Trójkąt Wiedzy
CCCOS
SmartLAB
NCBB
LabRiG

1. Weryfikacja usług
świadczonych w regonie przez
IOB oraz opracowanie
modelu świadczenia usług
specjalistycznych.
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Uzgodnienie mechanizmu
funkcjonowania systemu
popytowego wsparcia usług
świadczonych przez IOB

DRG-IG
we współpracy z
ARP

Priorytet 1.1 Innowacje i transfer wiedzy do gospodarki

1.

2.

Monitoring działań i projektów
(poza RPO WP 2014-2020)
związanych z ekspansją
zagraniczną przedsiębiorstw
DRG IG we
dostępnych dla pomorskich
współpracy z ARP
firm wdrażanych przez
pomorskie organizacje oraz
instytucje centralne.
Analiza potrzeb promocyjnych
wynikających z obszarów ISP
w związku z potencjalnym
zakresem działań Brokera
Eksportowego

DRG IG

0

0

0

0

0

Nie dotyczy

0

0

0

Nie dotyczy

0

0

0

0

1.2.1. Ekspansja
zagraniczna
przedsiębiorstw
1.

2.

Pomorski Broker
Eksportowy
Przeprowadzenie formalnej
procedury wyboru operatorów
przedsięwzięcia strategicznego
(w trybie konkursowym)
Ustalenie zasad współpracy z
podmiotem zewnętrznym po
rozstrzygnięciu konkursu

ARP

0

0

nie dotyczy

0

DRG IG/ DPR

0

0

Nie dotyczy

0

DRG IG

0

0

Nie dotyczy

0

0
0

0

3.

Seminarium informujące
przedsiębiorców o
planowanych działaniach w
ramach Pomorskiego Brokera
Eksportowego

DRG IG /
Operator

0

0

Nie dotyczy

0
0
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4.

1.
1.2.2 System
pozyskiwania
inwestycji
zewnętrznych

1.

2.

1.

1.2.3 System promocji
gospodarczej

2.

3.

4. Wdrażanie działań
Pomorskiego Brokera
Eksportowego
Przeprowadzenie formalnej
procedury wyboru realizatorów
przedsięwzięcia strategicznego
(w trybie konkursowym)
Invest in Pomerania
Podpisanie umowy/
porozumienia z operatorem
przedsięwzięcia
Wdrażanie działań
przedsięwzięcia strategicznego
Invest In Pomerania
Opracowanie koncepcji
promocji gospodarczej

Budowa partnerstwa na rzecz
realizacji promocji
gospodarczej
Wdrażanie działań zgodnie z
harmonogramem planu
promocji gospodarczej na
2016 r.

Priorytet 1.2 Zewnętrzne powiązania gospodarcze
Realizacja we współpracy z
MAiC konferencji
przedstawiającej możliwości
1.3.1. Infrastruktura
ubiegania się o środki dostępne
szerokopasmowego
1.
w ramach Programu
Internetu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
na budowę infrastruktury
szerokopasmowego Internetu.

DRG IG
/Operator
przedsięwzięcia

5

5

Nie dotyczy

5

DPR/DRG-IG

0

0

nie dotyczy

0

0

DPR/DRG-IG

0

0

nie dotyczy

0

0

DPR/DRG-IG

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG-IG/
Operator
Przedsięwzięcia

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG IG/DTP

Do
potwierdzeni
a

0

nie dotyczy

0

0

DRG IG /DTP

Do
potwierdzeni
a

0

nie dotyczy

0

0

DRG IG

Do
potwierdzeni
a

0

nie dotyczy

0

0

5

5

5

5

0

0

0

0

DISI
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nie dotyczy

5

1.3.1. Infrastruktura
szerokopasmowego
Internetu

2.

1.3.2 Zastosowanie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych

Monitorowanie zakresu
projektów budowy sieci
szerokopasmowych
realizowanych w
województwie pomorskim w
ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa

DISI

0

nie dotyczy

0

0

0

0

Brak działań w 2016 r.

Priorytet 1.3 Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla gospodarki
Cel szczegółowy 2: Konkurencyjne szkolnictwo wyższe
Zorganizowanie i
przeprowadzenie prac
2.1.1 Atrakcyjna
związanych z przygotowaniem
1.
DRG-INT
oferta uczelni
przedsięwzięcia Study in
Pomorskie.eu we współpracy z
partnerami uczelnianymi
Study In Pomorskie.eu

1.

2.1.2 Współpraca
międzyuczelniana

0

1.

Przygotowanie SWP do roli
podmiotu prowadzącego
preselekcję kluczowych dla
regionu projektów aspirujących
do finansowania w ramach PO
Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Schematem
Wsparcia
Upowszechnianie informacji
nt. możliwości uczestnictwa w
projektach badawczych
realizowanych przez
studentów doktorantów oraz
pracowników uczelni

0

0

5

5

nie dotyczy

5

5

DPR/DRG-IG

0

0

nie dotyczy

0

0

DPR/DRG-IG

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG-R we
współpracy ze
SPwUE

0

0

nie dotyczy

0

0
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2.

1.

2.1.3 Koordynacja
polityki stypendialnej

2.

3.

Działania na rzecz współpracy
uczelni przy realizacji
wspólnych przedsięwzięć ISP

DRG-R

Udzielenie pomocy materialnej
uzdolnionym studentom mieszkańcom województwa
DES
pomorskiego poprzez
stypendia Marszałka
Województwa Pomorskiego
Upowszechnianie informacji
nt. dostępnych w regionie
DRG-R we
programów stażowych
współpracy z DES
i stypendialnych.
Weryfikacja modelu działania
DRG-R we
dot. Koordynacji Polityki
współpracy z DES
Stypendialnej

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
zawodowe w
subregionach

1.

Organizacja seminariów,
spotkań, doradztwo pod
potrzeby związane z
kształceniem zawodowym w
subregionach

Priorytet 2.2 Kształcenie dla potrzeb gospodarki
Animacja przedsięwzięć i
projektów na rzecz rozwoju
Proces wyboru
wybranych 4 obszarów ISP
1.
wybranych przez ZWP w
inteligentnych
specjalizacji
2015r., m.in. szkolenia,
organizacja seminariów,
doradztwo

DRG-R

DRG-R

0

0

nie dotyczy

0

0

131

131

DES

131

131

0

0

nie dotyczy

0

0

0

0

nie dotyczy

0

0

136

136

136

136

0

0

nie dotyczy

0

0

3

3

DRG-R

3

3

3

3

3

3

78,235

78,235

78,235

78,235
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DRG

2.
3.
4.

1.

Polityka klastrowa
(tylko PGKK i
klastry kluczowe)

2.

3.

Monitoring ISP – analizy
ekspertyzy, opinie
Prace nad przygotowaniem II
edycji konkursu na wybór ISP
Realizacja zapisów
Porozumień na rzecz rozwoju
ISP po stronie SWP
ŁĄCZNIE:
Działania na rzecz
przygotowania partnerów
regionalnych do konkursu na
wybór Krajowych Klastrów
Kluczowych
Prace związane z włączeniem
klastrów w II edycje konkursu
na wybór ISP
Raport monitorujący dot.
funkcjonujących powiązań
klastrowych w woj.
pomorskim
ŁĄCZNIE:
OGÓŁEM RPS

DRG-R

21,500

21,500

DRG

21,500

21,500

DRG-R

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG-R

0

0

nie dotyczy

0

0

99,735

99,735

99,735

99,735

DRG

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG

0

0

nie dotyczy

0

0

DRG

0

0

nie dotyczy

0

0

243,735

243,735

0

0

0

0

0

0

0

0

243,735
243,735
W tym przedsięwzięcia strategiczne

Pomorski Trójkąt Wiedzy

0

0

Pomorski Broker Eksportowy

0

0

Invest in Pomerania

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

InnoBaltica
DPR/DRGIG
DPR/DRGIG
DRG-INT

0

0)

InnoBaltica

0

0

0

0

InnoBaltica

0

0

0

0

0

0
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Potencjalne zadania, których realizacja uzależniona jest od wygospodarowania stosownych środków finansowych w 2016 r.
Roczny Plan Realizacji RPS PPK na rok 2016
Wartość zadania (w tys. zł)

Działanie RPS
Lp.

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane zadania

Ogółem

Departament/
jednostka
finansująca

w tym
SWP

Kwoty
zaplanowane w
budżecie ogółem
(w tys. zł)

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

Uwagi*

100

Do
akceptacji –
w nowym
budżecie

Cel szczegółowy
Priorytet 1.2 Zewnętrzne powiązania gospodarcze
Działanie 1.2.3.
System promocji
gospodarczej

1.

System Promocji
Gospodarczej

SWP

100

100

DRG

100

Ogółem RPS
W tym przedsięwzięcia strategiczne
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

