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WPROWADZENIE 

 

Roczny Plan Realizacji na rok 2014 jest jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020 (SRWP). RPR pełni wiodącą rolę oraz narzędzie realizacji zapisów Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności (RPS 
PPK).Stanowi także podstawę rozpoczęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego procesu dialogu 
oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. Konieczność opracowania Rocznego Planu Realizacji 
wynika z Systemu Realizacji przyjętego w RPS PPK. 

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania 
zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację 
procesu przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu 
województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie działań na rzecz realizacji 
sformułowanych w RPS PPK wobec administracji rządowej, a także koordynację prac wszystkich 
jednostek współpracujących w zakresie realizacji celów Programu. 

Projekt Rocznego Planu Realizacji Programu na rok 2014 został opracowany przez Zespół Zarządzający 
RPS PPK oraz przedłożony Radzie Programowej do zaopiniowania. RPR został także przedłożony do 
akceptacji Zarządowi Województwa Pomorskiego.  

Za realizację RPR odpowiada Kierownik RPS PPK – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego. 
Jednostkami uczestniczącymi w  realizacji Planu są w głównej mierze komórki organizacyjne UMWP tj.: 
Departament Edukacji i Sportu (DES), Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (DISI), 
Departament Turystyki i Promocji (DTP), a także: 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 krajowych programów 
operacyjnych).  

Procedura zmiany RPR jest analogiczna jak w przypadku jego przyjmowania. 
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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 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Działania organizacyjne i informacyjno – promocyjne dot typów przedsięwzięć 1.1.1.1-1.1.1.3 
1. Upowszechnianie informacji  
o  dostępnych źródłach finansowania oraz 
możliwości realizacji projektów we 
współpracy z uczelniami  

I-IV 0 01 Koordynator
/Inwestor1 

DRG  
we współpracy 
z InnoBaltica  

2. Zawiązanie partnerstw na rzecz 
innowacyjnych projektów i przedsięwzięć 
planowanych do realizacji w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020 (dot. 
zakresu działania 1.1.1.) 1 

I-IV 0 01 Koordynator
/Inwestor1 

DRG  
we współpracy 
z InnoBaltica  

W ramach typu przedsięwzięcia 1.1.1.4 Zwiększenie dostępu do produktów kapitałowych typu seed i venture capital 
poprzez uruchamianie i rozwój funduszy kapitałowych. 
3. Rozwój koncepcji i udział w projekcie 
SPINAKER polegającym na uruchomieniu 
instrumentu finansowego na rzecz wspierania 
projektów badawczo-rozwojowych (B+R) 
będących na wczesnym etapie rozwoju. 
 
Zadaniem Funduszu będzie wypełnienie 
powstałej luki poprzez utworzenie pomostu 
kapitałowego (upstream capital) i zwiększenie 
podaży obiecujących projektów dla 
inwestorów VC/PE. 
 
InnoBaltica sp z.o.o  będzie kolejnym 
głównym partnerem Funduszu, pełniąc rolę 
źródła projektów ze środowiska naukowego 
(deal flow) oraz katalizatora współpracy 
wynalazców z ekspertami naukowymi. 

I-IV 0 

środki 
NCBIR 

i 
Partner

ów 
konsorc

jum 
(łącznie 
ok. 20 
000) 

Inwestor 

InnoBaltica 
 (w ramach 

partnerstwa, rola 
koordynująca) 
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Działanie 1.1.2 Transfer wiedzy do gospodarki 
 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Przewiduje się działania organizacyjne dot. wdrożenia zakresu interwencji działania 1.1.2. 

1. W ramach promocji innowacyjnych 
rozwiązań (1.1.2.3.)dostosowanie zasad 
konkursu Gryfa Gospodarczego do zakresu 
interwencji RPS PPK . 

I-IV 0 0 Inspirator DRG 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Pomorski Trójkąt Wiedzy (P3W) 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 1 350 mln zł 
Weryfikacja zakresu przedsięwzięć i 
partnerstw w zakresie Pomorskiego Trójkąta 
Wiedzy w odniesieniu do tworzących się 
propozycji inteligentnych specjalizacji, 
znalezienie źródeł finansowania i pomoc  
w konstruowaniu konkretnych projektów.  

I 0 16 Inwestor InnoBaltica  

Uruchomienie procesu przygotowania 
wybranych elementów Przedsięwzięcia 
Strategicznego Pomorski Trójkąt Wiedzy – 
CCCOS i SmartLab:  
a) studium wykonalności,  
b) dokumentacja projektowa, 
c) dokumentacja przetargowa. 

Wynegocjowanie warunków współpracy 
partnerskiej z UG, PG, GUMed, InnoBaltica 
sp. z o.o. , PSSE, UM Gdynia / PPNT. 

Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do 
realizacji inwestycji oraz aplikowania o środki 
zewnętrzne. 

II-IV  0 1148 Inwestor InnoBaltica 

Nazwa potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: Bałtycki Węzeł Przedsiębiorczości  
i Innowacji 
Szacunkowy koszt całkowity potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: 90 mln zł 
Uruchomienie realizacji projektu dot. 
doprowadzenia do gotowości realizacyjnej 
potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego 
Bałtycki Węzeł Przedsiębiorczości i 
Innowacji w szczególności przygotowanie: 
a) studium wykonalności dla 2 możliwych 
lokalizacji wraz z analizą prawną i analizą 
sanitarno-epidemiologiczną adaptacji 
budynku,  
b) programu funkcjonalno-użytkowego 
wybranej nieruchomości wraz z 
dokumentacją przetargową (zaprojektuj  
i wybuduj). 
Wynegocjowanie warunków współpracy 
partnerskiej z UG, PG, GUMed, InnoBaltica 
sp. z o.o, PSSE, UM Gdynia / PPNT. 
Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do 
przygotowania realizacji inwestycji oraz 

I-IV  0 

320 
(RPO 
2007-
2013) 

74 
(InnoB
altica) 

Inwestor InnoBaltica  
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aplikowania o środki zewnętrzne. 

Nazwa potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego: Centrum Innowacji 
Szacunkowy koszt całkowity potencjalnego przedsięwzięcia strategicznego:43 mln zł  
(w tym 23 mln zł Voucher badawczy) 
Przygotowania do realizacji projektu, w tym: 
analiza możliwości finansowania, budowanie 
koncepcji projektu, w tym modelu 
funkcjonowania vouchera badawczego. 

I-IV  0 0 Inwestor InnoBaltica  

 
Działanie 1.1.3 Profesjonalizacja działalności przedsiębiorstw 
 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Działania organizacyjne związane z przygotowaniem do realizacji działania 1.1.3 

1. Opracowanie raportu na temat stanu 
wyjściowego możliwości stworzenia 
skoordynowanego systemu wspierania 
przedsiębiorczości, w tym: 
- identyfikacja świadczonych przez IOB usług 
(w szczególności innowacyjnych), -
opracowanie metod oceny jakości usług 
świadczonych przez IOB na rzecz MŚP 
(standaryzacja usług). 

I -III 0 0 Inwestor ARP 

2. Upowszechnienie wyników raportu I-IV 6 0 Koordynator DRG 

3. Pogłębienie współpracy z regionalnymi 
IOB, budowanie partnerstw. I-IV 6 0 Inspirator DRG 

4. Zebranie dotychczasowych doświadczeń  
w zakresie wdrażania modeli biznesowych, 
wyceny technologii, analizy rynków, ryzyk  
i konkurencji, systemów zarządzania  
i planowania strategicznego, działań 
marketingowych, opracowywania strategii  
(w tym innowacyjności i CSR), przy 
współpracy z Pomorską Radą 
Przedsiębiorczości  

I-IV 3 0 Inspirator DRG 

 
Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej i Kontraktu 
Terytorialnego 
 

Nazwa oczekiwania Wsparcie w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego 
grupy projektów dotyczących Pomorskiego Trójkąta Wiedzy oraz zapewnienie środków służących 
poprawie efektywności energetycznej 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

Działania na rzecz zapewnienia finansowania 
realizacji grupy projektów dot. Pomorskiego 
Trójkąta Wiedzy oraz poprawy efektywności 
energetycznej polegające na włączeniu do 
Kontraktu Terytorialnego oraz uwzględnienia w 
Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. 

I-IV Inicjator DRG we współpracy  
z DRRiP 
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Nazwa oczekiwania Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w 
ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

Udział w konsultowaniu projektów dokumentów 
krajowych (Program  Rozwoju Przedsiębiorstw i 
in.)w celu zapewnienia odpowiedniej linii 
demarkacyjnej i uwzględniania zapisów SRWP oraz 
RPS PPK. 

I-IV Inicjator DRG  

 
Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej 

Nazwa obszaru współpracy Budowa partnerstwa ponadregionalnego ( w tym klastrów); 
międzynarodowe sieci badawcze m.in.. w Regionie Morza Bałtyckiego 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

Przygotowanie oferty związanej z pozyskaniem  
międzynarodowych partnerów w ramach inicjatyw  
klastrowych (działania promocyjno-informacyjne). 

I - IV Inspirator 
DRG  

we współpracy  
z InnoBaltica  

Rozpoznanie (benchmarking) międzynarodowych 
 sięci naukowo-badawczych w Rejonie Morza  
Bałtyckiego (pod kątem rozwoju potencjału pomorskich  
uczelni w przyszłej perspektywie finansowania 2014-2020).

I - IV Inspirator 
DRG  

we współpracy  
z InnoBaltica 

Rozpoznanie (benchmarking) międzynarodowych  
Standardów profesjonalizacji przedsiębiorstw  
przez IOB w Rejonie Morza Bałtyckiego  
(pod kątem rozwoju potencjału pomorskich firm w przyszłej
 perspektywie finansowania 2014-2020). 

I - IV Inspirator DRG  
we współpracy z ARP 

 
Działania uzupełniające 
(Działania, które nie wynikają bezpośrednio z RPS, ale wzmacniają jego odziaływanie, np. projekty PO KL) 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP zgodnie z 
SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Zlecenie zewnętrznej ekspertyzy prawnej 
dotyczącej dokapitalizowania spółki InnoBaltica 
sp. z o.o.  
Szacunkowy koszt ekspertyzy to 3 000 zł. 

IV  Inwestor DRG  

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o., 
które przyczynić się ma do pełniejszego 
powiązania planów rozwojowych Spółki  
ze strategicznymi celami Województwa 
Pomorskiego.  
Kwota dokapitalizowania spółki InnoBaltica Sp. 
z o.o.  w roku 2014 przez SWP wyniesie 
200 000 zł. 

IV  Inwestor DRG  

Kontynuacja projektu NanoPuzzles 
W ramach projektu ma zostać opracowany 
software umożliwiający symulację oddziaływania 
nanocząsteczek, dzięki czemu nie będzie 
konieczne w tym zakresie prowadzenie badań na 
zwierzętach. Modelowanie komputerowe 
otwiera możliwość świadczenia usług 
badawczych na nowym, tworzonym rynku.  
W ramach projektu zostaną też opracowane 
nowe metody ewaluacji fizyko- chemicznych 
i toksykologicznych danych dostępnych dla 
nanocząsteczek; opracowywania deskryptorów 

I-IV Inwestor 
UG (InnoBaltica 

partnerem-
koordynatorem) 
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struktur nanocząsteczek, badania interakcji 
nanocząsteczek z systemami biologicznymi, 
modelowania zależności pomiędzy strukturą 
ilościową, a aktywnością biologiczną. 

(w ramach VII PR) 
Kontynuacja projektu Pomeranian Biogas Model 
W ramach projektu mają zostać zrealizowane 
badania mające na celu określenie dostępności 
biomasy z odpadów w regionie, optymalizację 
procesów otrzymywania biogazu, dokonanie 
analizy efektywnego wykorzystania biogazu, 
a także wykorzystania odpadów 
pofermentacyjnych. Program jest realizowany 
przez czterech partnerów w ramach Polsko- 
Norweskiej Współpracy Badawczej CORE. 
Rozwój tej branży jest szczególnie korzystny  
dla pomorskiego regionu między innymi 
poprzez znaczącą ilość odpadów pochodzących 
z przetwórstwa i wynikających z jego 
nadmorskiej lokalizacji, które można dzięki 
nowym technologiom efektywnie wykorzystać. 
(środki NCBiR)  

I-IV Inwestor InnoBaltica-
koordynator 

INNOkompetencje 
Projekt w ramach którego realizowane będą 
szkolenia w obszarach, wskazanych przez MSP 
(uczestników) jako obszary kompetencji dla 
rozwoju przedsiębiorstwa. 

I - III Inwestor/Inspirator InnoBaltica 

Projekt systemowy INNOpomorze – IV 
edycja (m.in. działania wpisane w zakres interwencji 
działania 1.1.1 i 1.1.2, spotkania tematyczne 
zbudowanie zespołu brokerów technologii, rozwój 
narzędzia informatycznego Pomorska Oferta Naukowa 
online o dodatkowe funkcjonalności. 

I-IV Inwestor/Inspirator DRG 

Projekt systemowy InnoDoktorant – VI 
edycja  I-IV Inwestor/Inspirator DRG 

Organizacja Pomorskiego Forum 
Przedsiębiorczości II Inwestor/Inspirator ARP 
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b) Priorytet 1.2 Zewnętrzne powiązania gospodarcze 

 
Działanie 1.2.1 Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw 
 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

I 0 0 Inwestor ARP 1. Przeprowadzenie we współpracy  
z Enterprise European Network pilotażowego 
badania rozpoznawalności i postrzegania 
pomorskich firm i produktów w Europie 
 i na arenie międzynarodowej. 
Upowszechnianie wyników badań przez 
DRG. 

I 3 0 Inspirator DRG 

2. Analiza  formalno-prawnych uwarunkowań 
dot. powierzenia lub wyłonienia w konkursie 
Lidera Pomorskiego Brokera Eksportowego. 

III-IV 0 0 Inwestor/Ins
pirator DRG 

3. Budowanie partnerstwa IOB pod kątem 
realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego 
Pomorski Broker Eksportowy poprzez 
spotkania, seminaria tematyczne, B2B, 
konferencje. 

I-IV 6 0 Inspirator 
DRG  

we współpracy 
z ARP 

4. Realizacja działań mających na celu 
podnoszenie świadomości dot. potencjalnych 
eksporterów przygotowujących się do 
działalności na rynkach międzynarodowych 
(zbieranie informacji, budowanie sieci 
kontaktów, budowanie baz danych, badanie 
potrzeb firm). 

I-IV 6 0 Inspirator/In
westor 

DRG  
we współpracy 

z ARP 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Pomorski Broker Eksportowy 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego:40 mln zł 
Przygotowanie założeń do analizy możliwości 
eksportowych województwa (na wzór analizy 
atrakcyjności inwestycyjnej), która pomoże 
wyłonić destynacje jak i branże, wokół 
których w pierwszej kolejności należy skupić 
działania w projekcie Pomorski Broker 
Eksportowy: 
- zbieranie dostępnych źródeł informacji  
i bezpłatnych opracowań rynkowych; 
-przygotowanie ew. dokumentacji 
zamówieniowej (termin realizacji zależny od 
stopnia przygotowania dokumentacji RPO 
WP 2014-2020).[PSME] 

I-IV 0 0 Inwestor ARP 
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Działanie 1.2.2 System pozyskiwania inwestycji zewnętrznych 
 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

1. Analiza  formalno-prawnych uwarunkowań 
dot. powierzenia/ wyłonienie w konkursie 
lidera Invest in Pomerania. 

I-IV 0 0 Inwestor DRG 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Invest in Pomerania 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego:200 mln zł 
Przygotowanie założeń do Analizy 
lokalizacyjnej. I-II 0 0 Inwestor ARP  

Przygotowanie dokumentacji zamówieniowej 
na wykonanie Analizy lokalizacyjnej (termin 
realizacji zależny od stopnia przygotowania 
dokumentacji RPO WP 2014-2020). 

II-III 0 0 Inwestor ARP 

Przygotowanie założeń do analizy pomocy 
publicznej (termin realizacji zależny od 
stopnia przygotowania dokumentacji RPO 
WP 2014-2020). 

I-III  0 0 Inwestor ARP  

 
Działanie 1.2.3 System promocji gospodarczej 
 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

1. Zebranie danych (badania, ekspertyzy oraz 
opracowania dotyczące promocji 
województwa pomorskiego i ich analiza). 

I 0 0 Koordynator
/Lider DTP/DRG 

2. Badanie wizerunku marki Pomorskie 
(badania ilościowe i jakościowe, w tym 
świadomość marki). 

II 30 0 Koordynator
/Lider DTP 

3.Wypracowanie i wdrożenie systemu 
współpracy pomiędzy podmiotami 
zainteresowanymi promocją gospodarczą 
regionu: 
- wypracowanie systemowego modelu 
współpracy,  
- wybór optymalnej struktury organizacyjnej 
jako docelowego integratora działań 
promocyjnych,  
- utworzenie Zespołu Marki Pomorskie 
(wybór przedstawicieli instytucji i środowisk 
biznesowych) 

I-IV 0 0 Koordynator
/Lider DTP 



11 
 

Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej i Kontraktu 
Terytorialnego 
 

Nazwa oczekiwania Zapewnienie koordynacji i komplementarności ukierunkowania interwencji w 
ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

Udział w konsultowaniu projektów dokumentów 
krajowych (m.in. Programu Rozwoju 
Przedsiębiorczości) w celu zapewnienia 
odpowiedniej linii demarkacyjnej i uwzględniania 
zapisów SRWP oraz RPS PPK. 

I-IV Inicjator DRG  

 
Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej 
 

Nazwa obszaru współpracy W obszarze ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw współpraca 
transgraniczna oraz współpraca miast i regionów partnerskich w zakresie kojarzenia partnerów 
biznesowych, tworzenia i współpracy z branżowymi centrami eksportowymi, zagranicznymi 
przedstawicielstwami samorządowymi, budowania sieci kontaktów, organizacja wizyt studyjnych i misji 
zagranicznych 

Planowane działania Kwartał 
realizacji

Rola SWP zgodnie 
z SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Współpraca transgraniczna oraz współpraca miast i 
regionów partnerskich 
w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych;  
wymiany wiedzy nt. tworzenia i współpracy  
z branżowymi centrami eksportowymi,  
zagranicznymi przedstawicielstwami samorządowymi; 
a także budowanie sieci kontaktów,  
organizacja wizyt studyjnych i misji zagranicznych 

I-IV Inwestor/Inspirator ARP we współpracy  
z DRG 

 

Nazwa obszaru współpracy Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi 
się promocją firm na rynkach miedzynarodowych 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

Bieżąca współpraca z krajowymi  
i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się  
promocją firm na rynkach międzynarodowych. 

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

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

1. Monitoring postępów budowy sieci 
szerokopasmowych realizowanych w ramach 
RPO WP 2007-2013. 

I-IV 0 0 Koordynator  
DISI  

we współpracy 
z DRG  

2. Udział w procesie planowania mapy 
interwencji z zakresu infrastruktury sieci 
szerokopasmowych PO PC.  

I-IV 0 0 Koordynator  
DISI  

we współpracy 
z DRG  

 
Działanie 1.3.2 Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

1.Zlecenie zewnętrznej ekspertyzy dot. 
pomocy publicznej w realizacji przyjętego 
zakresu interwencji Działania (uzależnione  
od zapisów Uszczegółowienia RPO 2014-
2020). 

III-IV 16 0 Inwestor DRG  

 
Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej i Kontraktu 
Terytorialnego 
 

Nazwa oczekiwania Włączenie zarządów województw w proces planowania mapy interwencji z zakresu 
infrastruktury sieci szerokopasmowych PO PC, w celu zapewnienia spójności z istniejącą infrastrukturą 
(w tym będącej własnością jednostek samorządu terytorialnego), zapewnienia odpowiedniego podziału 
interwencji biorąc pod uwagę warstwy sieci (szkielet /dystrybucja/dostęp) i planowania budowy sieci na 
obszarach istotnych z punktu widzenia województwa. 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

Udział w konsultacjach PO Polska Cyfrowa I-IV Inicjator DISI 
 

Nazwa oczekiwania Włączenie zarządów województw w opiniowanie list projektów realizowanych  
na obszarze danego regionu zgłoszonych do dofinansowania z PO PC, opiniowanie powinno mieć 
miejsce na możliwie wczesnym etapie podejmowania decyzji o dofinansowaniu w ramach procedur 
stosowanych w programie. 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

Udział w konsultacjach PO Polska Cyfrowa I-IV Inicjator DISI 
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. 1. Cel szczegółowy 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe 
 

a) Priorytet 2.1 Ponadregionalna i międzynarodowa aktywność uczelni 
 

Działanie 2.1.1. Atrakcyjna oferta uczelni 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

1. Powołanie grupy roboczej (partnerstwa) 
(której zadaniem będzie przegląd obecnej 
sytuacji; wypracowanie zasad współpracy 
oraz wybór  kanałów komunikacji. 

I 

2. Przegląd aktualnej oferty poszczególnych 
uczelni Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska dla 
studentów zagranicznych, ukazanie wszelkich  
działań, inicjatyw (także wykorzystanie 
działań w ramach przygotowań do projektu 
Study in Pomorskie.eu), w tym także analiza 
potrzeb dot. podnoszenia kompetencji 
językowych pracowników obsługi. 

I-II 

3. Zebranie informacji o dotychczasowym 
wykorzystywaniu przez uczelnie środków UE 
oraz jakie programy są dostępne dla uczelni; 
oraz o  potencjale pomorskich uczelni, 
analiza ryzyk, analiza konkurencji– informacje 
przydatne przy określaniu „specjalizacji” 
uczelni.  

I-II 

4. Identyfikacja uczelni zagranicznych (przede 
wszystkim wśród regionów 
partnerskich/partnerów WP), benchmarking 
skutecznych metod i wzorców współpracy 
międzynarodowej uczelni. 

II 

5.Przygotowanie koncepcji analizy 
potencjalnych rynków zagranicznych pod 
kątem studentów zainteresowanych ofertą 
pomorskich uczelni (cele analizy, możliwi 
wykonawcy, itd.); 

II-III 

6. Przygotowanie koncepcji prowadzenia 
wspólnych działań promocyjnych 
pomorskich uczelni.  

III 

7. Wybór lidera Study in Pomorskie.eu IV 
8. Prace nad przygotowaniem listy projektów 
do realizacji w ramach przedsięwzięcia  Study 
in Pomorskie.eu i doprowadzeniem ich do 
gotowości realizacyjnej. 

IV 

20 0 Koordynator DRG 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego:  Study in Pomorskie.eu 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego:12 mln zł 
Brak działań w 2014 r - - - - - 
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Działanie 2.1.2 Współpraca międzyuczelniana 
 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

1.Zdefiniowanie i analiza potrzeb gospodarki 
pod katem dostępnych kierunków 
interdyscyplinarnych i wydziałów 
międzyuczelnianych 1. 

I-IV 0 02 Koordynator
/Inwestor2 DRG  

2.Benchmarking skutecznych metod  
i wzorców współpracy uczelni i biznesu 
(dobre praktyki międzynarodowe, 
wykorzystanie wzorców zagranicznych  
m.in. w zakresie visiting professors). 

I-IV 5 02 Koordynator
/Inwestor2 DRG  

3.Działalność promocyjno-informacyjna 
dotycząca możliwości wynikających  
z uczestnictwa w projektach badawczych. 

I-IV 0 02 Koordynator
/Inwestor2 DRG  

 

Działanie 2.1.3 Koordynacja polityki stypendialnej 
Szacunkowy koszt 

działań w roku 
2014 

(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 
realizacji

Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

1.Diagnoza stanu i inwentaryzacja 
funkcjonujących elementów polityki 
stypendialnej i stażowej (przygotowanie  
do zebrania danych w formie 
ogólnodostępnej bazy danych Pomorskiej Oferty 
Naukowej i Dydaktycznej -PON). 

I-IV 3,735 0 Koordynator 
DES  

we współpracy 
z DRG 

2.Analiza funkcjonalności PON pod kątem 
koordynacji polityki stypendialnej [PSME]. I-IV 2 0 Koordynator 

DES  
we współpracy 

z DRG  
3.Nawiązanie współpracy z samorządami 
lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, 
uczelniami, przedsiębiorcami. 

I-IV 0 0 Koordynator 
DES  

we współpracy 
z DRG 

 
Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej i Kontraktu 
Terytorialnego 

Nazwa oczekiwania Objęcie procedura Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego 
istotnego strumienia środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego z przeznaczeniem na np.: 
-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; 
-promocje uczelni; 
-poszerzenie oferty kształcenia oraz podniesienie jakości kształcenia; 
-inwestycje infrastrukturalne oraz inne cele związane z jakością zarządzania uczelniami. 

                                                 
1 Możliwe poszerzenie zakresu realizacji w oparciu o dodatkowe źródło finansowania POKL 2007-2013 w ramach 
projektu systemowego INNOpomorze, IV edycja 2013-2015 (koszty w trakcie szacunków)  
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Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

Działania na rzecz zapewnienia finansowania 
realizacji grupy projektów dot. opracowania  
i wdrożenia pomorskiego modelu zamawiania 
kierunków kształcenia oraz dotyczących 
przygotowania i wdrożenia koncepcji systemowej 
współpracy międzyuczelnianej oraz sieci 
współpracy międzynarodowej polegające na 
włączeniu ww. grup projektów do Kontraktu 
Terytorialnego. 

I-IV Inicjator DRG we współpracy  
z DRRiP 

 

Działania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej 

Nazwa obszaru współpracy: 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 

1. Poszukiwanie dobrych praktyk zagranicznych 
(przede wszystkim wśród regionów partnerskich 
WP) w zakresie koordynacji polityki stypendialnej 
oraz promowania oferty naukowej i dydaktycznej. 

I- II Inspirator/ 
Koordynator  DRG 

2. Poszukiwanie uczelni zagranicznych – 
ewentualnych partnerów dla uczelni pomorskich. I- II Inspirator/ 

Koordynator DRG 

 

Nazwa obszaru współpracy: Przyciąganie studentów i kadry naukowo-dydaktycznej do regionu oraz 
eksport usług edukacyjnych 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

1. Poszukiwanie dobrych praktyk zagranicznych 
(przede wszystkim wśród regionów partnerskich 
WP) w zakresie koordynacji polityki stypendialnej 
oraz promowania oferty naukowej i dydaktycznej. 

I- II Inspirator/ 
Koordynator  DRG 

2. Poszukiwanie uczelni zagranicznych – 
ewentualnych partnerów dla uczelni pomorskich. I- II Inspirator/ 

Koordynator DRG 
 

Nazwa obszaru współpracy: Uatrakcyjnienie oferty szkolnictwa na poziomie wyższym 
Planowane działania Kwartał 

realizacji 
Rola SWP 

zgodnie z SRWP
Jednostka 

odpowiedzialna 
1. Poszukiwanie dobrych praktyk zagranicznych 
(przede wszystkim wśród regionów partnerskich 
WP) w zakresie koordynacji polityki stypendialnej 
oraz promowania oferty naukowej i dydaktycznej. 

I- II Inspirator/ 
Koordynator  DRG 

2. Poszukiwanie uczelni zagranicznych – 
ewentualnych partnerów dla uczelni pomorskich. I- II Inspirator/ 

Koordynator DRG 
 

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 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Projekt systemowy INNOpomorze – IV 
edycja (m.in. działania związane z wykorzystaniem 
narzędzia informacyjnego Pomorska Oferta Naukowa 
i Dydaktyczna  online 

II- IV Inspirator/Inwestor 
DRG  

we współpracy  
z InnoBaltica 

Projekt systemowy InnoDoktorant – VI 
edycja (m.in. ewaluacja dotychczasowych edycji 
Innodoktoranta, wypracowanie modelu wsparcia 
finansowego w nowej perspektywie programowania) 

I- IV Inspirator/Inwestor DRG  
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b) Priorytet 2.2 Kształcenie dla potrzeb gospodarki 
 
Działanie 2.2.1 Współpraca pracodawców i uczelni 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

1. Analiza modelu współpracy pracodawców 
i uczelni w związku z potrzebą dostosowania 
do potrzeb rynku pracy  
(w tym analiza zapotrzebowania pracodawców  
na kwalifikacje). 2. 

I-IV 0 03 Koordynator
/Inwestor3 

DRG  
we współpracy 
z InnoBaltica  

2. Weryfikacja możliwości włączenia 
praktyków w dydaktykę pomorskich uczelni 
(benchmarking dobrych praktyk 
międzynarodowych).3 

I-IV 0 03 Koordynator
/Inwestor3 

DRG  
we współpracy 
z InnoBaltica  

3. Utworzenie partnerstw na rzecz 
inteligentnych specjalizacji uwzględniających 
potencjał pomorskich uczelni3. 

I-IV 0 03 Koordynator
/Inwestor3 

DRG  
we współpracy 
z InnoBaltica  

 
Działanie 2.2.2 Kształcenie zawodowe w subregionach 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 

2014 
(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP 

Inne 
źródła 

Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

1. Zebranie danych i dokonanie analizy  
w zakresie stanu wyjściowego oferty 
programowej i efektów działania szkolnictwa 
wyższego zawodowego w trzech ośrodkach 
subregionalnych (Słupsk, Człuchów – 
Chojnice oraz Kwidzyn) 3. 

I-IV 16 04 Koordynator
/Inwestor4 

DRG  
we współpracy 
z DES, WUP  

2. Nawiązanie współpracy  
z przedstawicielami ww. ośrodków 
subregionalnych4. 

I-IV 0 04 Koordynator
/Inwestor4 

DRG  
we współpracy 
z DES, WUP,  

 
Działania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej i Kontraktu 
Terytorialnego 

Nazwa oczekiwania Wsparcie w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego 
grupy projektów dotyczących opracowania i wdrożenia pomorskiego modelu zamawiania kierunków 
kształcenia oraz wzmocnienia kompetencyjnego władz regionalnych w zakresie regulacyjnych i 
finansowych instrumentów współtworzenia oferty kształcenia na poziomie wyższym (np. wyższe szkoły 
zawodowe). 
 

Planowane działania Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP

Jednostka 
odpowiedzialna 

Działania na rzecz włączenie grupy projektów 
dotyczących opracowania i wdrożenia pomorskiego 
modelu zamawiania kierunków kształcenia do 
Kontraktu Terytorialnego 

I-IV Inicjator DRG we współpracy z 
DRRiP 

                                                 
2 Możliwe poszerzenie zakresu realizacji w oparciu o dodatkowe źródło finansowania POKL 2007-2013 w ramach 
projektu systemowego INNOpomorze, IV edycja 2013-2015 (koszty w trakcie szacunków)  
3 Możliwe poszerzenie zakresu realizacji w oparciu o dodatkowe źródło finansowania POKL 2007-2013 w ramach 
projektu systemowego INNOpomorze, IV edycja 2013-2015 (koszty w trakcie szacunków)  
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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 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Projekt systemowy INNOpomorze – IV 
edycja  II-IV Inspirator/Inwestor 

DRG  
we współpracy  
z InnoBaltica 

Projekt systemowy InnoDoktorant – VI 
edycja (m.in. ewaluacja dotychczasowych edycji 
Innodoktoranta [PSME}, wypracowanie modelu 
wsparcia finansowego w nowej perspektywie 
programowania  
z uwzględnieniem analizy potrzb kształcenia zawodowego 
na poziomie wyższym) 

I- IV Inspirator/Inwestor DRG  
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Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji 
Szacunkowy koszt 

działań w roku 2014 
(w tys. zł)  Kwartał 

realizacji
Budżet 
SWP Inne źródła 

Rola 
SWP 

zgodnie z 
SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Analiza konwergencji technologicznej  
i funkcjonalnej (potencjały rozwojowe województwa 
pomorskiego) 5. 

I 0 05 
Koordyn
ator/Inw

estor5 
DRG  

Debata i konsultacje w gronie interesariuszy 
(budowanie partnerstw) 4. I-III 0 05 

Koordyn
ator/Inw

estor5 
DRG  

Organizacja I etapu konkursu (opracowanie 
regulaminu, kryteriów, dokumentów 
konkursowych, dobór ekspertów, ocena 
ekspercka wstępnych propozycji IS) 5 

I-II 0 05 
Koordyn
ator/Inw

estor5 
DRG  

Organizacja II etapu konkursu (prezentacja 
kompleksowych propozycji IS, ocena 
ekspercka II stopnia) 5 

III 0 05 
Koordyn
ator/Inw

estor5 
DRG 

Negocjacje z wybranymi IS 5 oraz podpisanie 
Porozumień na rzecz Pomorskich IS 
Przygotowanie planu działania 2015 – 
wdrożenie postanowień wynikających  
z porozumień. 

III-IV 0 05 
Koordyn
ator/Inw

estor5 
DRG 

 
 
Polityka klastrowa  

Szacunkowy koszt 
działań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 
realizacji

Budżet 
SWP Inne źródła 

Rola 
SWP 

zgodnie z 
SRWP 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Koordynacja prac Pomorskiej Grupy 
Kompetencji Klastrowych w zakresie Forum 
Dialogu oraz Platformy Operacyjnej:  
- spotkania, warsztaty inicjujące współpracę 

(m.in. Konwencja Liderów, konferencja 
INNO3City i in.); 

- wypracowanie narzędzi pro-rozwojowych, 
w tym narzędzi koordynacji zasobów  
i zwiększania kompetencji liderów 
klastrowych;  

- uruchomienie profesjonalnych usług 
eksperckich na rzecz pomorskich klastrów 
(funkcjonowanie, działania B+R+I, 
rozwój kadr itd.); 

- analiza szans rynkowych dla przedsięwzięć 
klastrowych (konsorcja, partnerstwa, 
wspólna oferta rynkowa, world class clusters); 

- uruchomienie funkcji Brokera Technologii 
Klastrów Pomorskich (wykłady 
praktyków, ekspertów na uczelniach 
ukierunkowujących na potrzeby biznesu). 

I-IV 0 05 
Koordyn
ator/Inw

estor5 

DRG  
we współpracy 
z InnoBaltica  

                                                 
4 Możliwe poszerzenie zakresu realizacji w oparciu o dodatkowe źródło finansowania POKL 2007-2013 w ramach 
projektu systemowego INNOpomorze, IV edycja 2013-2015 (koszty w trakcie szacunków)  
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II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ SWP 

 
Rozwój systemu obsługi nowych i działających w regionie inwestorów (w tym obsługi przed  
i poinwestycyjnej) 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP 
Inne 
źródła  

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Działania wykazano w części dot opisu realizacji 
Działania 1.2.2. w tym  przedsięwzięcia strategicznego 
Invest in Pomerania. 

I-IV 0 0 DRG/ARP 

 
Stworzenie regionalnego systemu promocji gospodarczej 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP 
Inne 
źródła  

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Działania wykazano w części dot. opisu realizacji 
Działania 1.2.3. I-IV 30 0 DTP 

 
Stworzenie regionalnego systemu wsparcia eksportu 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP 
Inne 
źródła  

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Działania wykazano w części dot. opisu realizacji 
Działania 1.2.1 w tym przedsięwzięcia strategicznego 
Pomorski Broker Eksportowy. 

I-IV 15 0 DRG/ARP 

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

Szacunkowy koszt 
działań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP 
Inne 
źródła  

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Działania wykazano w części dot. opisu realizacji 
Działania 2.1.1 w tym przedsięwzięcia strategicznego 
Study in Pomorskie.eu  

I-IV 20 0 DRG 
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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 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP 
Inne 
źródła  

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Działania wykazano w części dot. opisu realizacji 
Działania  2.1.3 Koordynacja polityki stypendialnej. I-IV 5,735 0 DES/DRG 

 
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 

Szacunkowy koszt 
działań w roku 2014 

(w tys. zł) Planowane działania Kwartał 
realizacji Budżet 

SWP 
Inne 
źródła  

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

Działania wykazano w części dot. opisu realizacji 
Działania 2.2.2 Rozwój subregionalnych ośrodków 
kształcenia zawodowego na poziomie wyższym. 

I-IV 16 0 DRG 
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III. PODSUMOWANIE FINANSOWE  

Roczny Plan Realizacji RPS  PPK na rok 2014 

Wartość (w tys. zł) Działanie RPS 
Lp. Planowane działania

Jednostka 
odpowiedzialna 

Ogółem  w tym SWP 
Departament 
finansujący 

Kwoty zaplanowane 
w budżecie na rok 

2014 (w tys. zł) 

Cel szczegółowy 1. Efektywne przedsiębiorstwa 
1.1.1 Innowacyjność 
w 
przedsiębiorstwach 

1. Rozwój koncepcji i 
udział w projekcie 
SPINAKER 
polegającym na 
uruchomieniu 
instrumentu 
finansowego na rzecz 
wspierania projektów 
badawczo-
rozwojowych (B+R) 
będących na wczesnym 
etapie rozwoju.  

InnoBaltica 
20 000 

(środki NCBiR 
i partnerów)

0 - 0 

1. Weryfikacja zakresu 
przedsięwzięć i 
partnerstw w zakresie 
Pomorskiego Trójkąta 
Wiedzy w odniesieniu 
do tworzących się 
propozycji 
inteligentnych 
specjalizacji, znalezienie 
źródeł finansowania i 
pomoc  
w konstruowaniu 
konkretnych projektów.

InnoBaltica 

16 0 - 0 
1.1.2. Transfer 
wiedzy do 
gospodarki 

2. 

Uruchomienie procesu 
przygotowania 
wybranych elementów 
Przedsięwzięcia 

InnoBaltica 1148 0 - 0 
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Strategicznego 
Pomorski Trójkąt 
Wiedzy – CCCOS i 
SmartLab:  
a) studium 
wykonalności,  
b) dokumentacja 
projektowa, 
c) dokumentacja 
przetargowa. 
Wynegocjowanie 
warunków współpracy 
partnerskiej z UG, PG, 
GUMed, InnoBaltica 
sp. z o.o. , PSSE, UM 
Gdynia / PPNT. 
Sporządzenie 
dokumentacji 
niezbędnej do realizacji 
inwestycji oraz 
aplikowania o środki 
zewnętrzne. 

3. 

Uruchomienie realizacji 
projektu dot. 
doprowadzenia do 
gotowości realizacyjnej 
potencjalnego 
przedsięwzięcia 
strategicznego Bałtycki 
Węzeł 
Przedsiębiorczości i 
Innowacji w 
szczególności 
przygotowanie: 
a) studium 
wykonalności dla 2 
możliwych lokalizacji 
wraz z analizą prawną i 
analizą sanitarno-
epidemiologiczną 

InnoBaltica 394 0 - 0 
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adaptacji budynku,  
b) programu 
funkcjonalno-
użytkowego wybranej 
nieruchomości wraz z 
dokumentacją 
przetargową 
(zaprojektuj  
i wybuduj). 
Wynegocjowanie 
warunków współpracy 
partnerskiej z UG, PG, 
GUMed, InnoBaltica 
sp. z o.o, PSSE, UM 
Gdynia / PPNT. 
Sporządzenie 
dokumentacji 
niezbędnej do 
przygotowania realizacji 
inwestycji oraz 
aplikowania o środki 
zewnętrzne. 

1. 

Upowszechnianie 
wyników raportu, 
organizacja spotkań, 
seminariów, 
konferencji. 

DRG 6 6 DRG 6 

2. 
Pogłębienie współpracy 
z regionalnymi IOB, 
budowanie partnerstw. 

DRG 6 6 DRG 6 
1.1.3 
Profesjonalizacja 
działalności 
przedsiębiorstw 

3. 

Zebranie 
dotychczasowych 
doświadczeń  
w zakresie wdrażania 
modeli biznesowych, 
wyceny technologii, 
analizy rynków, ryzyk  
i konkurencji, 
systemów zarządzania 
i planowania 

DRG 3 3 DRG 3 



24 
 

strategicznego, działań 
marketingowych, 
opracowywania strategii 
(w tym innowacyjności 
i CSR), przy 
współpracy z 
Pomorską Radą 
Przedsiębiorczości 

Priorytet 1.1. Innowacje i transfer wiedzy do gospodarki 
1. Przeprowadzenie we 

współpracy  
z Enterprise European 
Network pilotażowego 
badania 
rozpoznawalności i 
postrzegania 
pomorskich firm i 
produktów w Europie 
 i na arenie 
międzynarodowej. 
Upowszechnianie 
wyników badań przez 
DRG. 

ARP/DRG 3 3  DRG  3 

2. Budowanie partnerstwa 
IOB pod kątem 
realizacji 
Przedsięwzięcia 
Strategicznego 
Pomorski Broker 
Eksportowy poprzez 
spotkania, seminaria 
tematyczne, B2B, 
konferencje. 

DRG 6 6 DRG 6 

1.2.1 Ekspansja 
zagraniczna 
przedsiębiorstw 

3. Realizacja działań 
mających na celu 
podnoszenie 
świadomości dot. 
potencjalnych 
eksporterów 

DRG 6 6 DRG 6 
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przygotowujących się 
do działalności na 
rynkach 
międzynarodowych 
(zbieranie informacji, 
budowanie sieci 
kontaktów, budowanie 
baz danych, badanie 
potrzeb firm). 

1.2.3. System 
promocji 
gospodarczej 

1. Badanie wizerunku 
marki Pomorskie 
(badania ilościowe i 
jakościowe, w tym 
świadomość marki). 

DTP 30 30 DTP 30 

Priorytet 1.2. Zewnętrzne powiązania gospodarcze 

1.3.2 Zastosowanie 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 

1.  

Zlecenie zewnętrznej 
ekspertyzy dot. pomocy 
publicznej w realizacji 
przyjętego zakresu 
działania (uzależnione 
od zapisów 
Uszczegółowienia RPO 
2014-2020) 

DRG 16 16  DRG  16 

Priorytet 1.3.  Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dla gospodarki 
Cel szczegółowy 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe 

1.  Powołanie grupy 
roboczej (partnerstwa) 
(której zadaniem będzie 
przegląd obecnej 
sytuacji; wypracowanie 
zasad współpracy oraz 
wybór  kanałów 
komunikacji. 

2.1.1. Atrakcyjna 
oferta uczelni 

2. Przegląd aktualnej 
oferty poszczególnych 
uczelni Gdańska, 
Gdyni, Sopotu i 
Słupska dla studentów 

DRG 20 20 DRG 20 
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zagranicznych, 
ukazanie wszelkich  
działań, inicjatyw (także 
wykorzystanie działań 
w ramach przygotowań 
do projektu Study in 
Pomorskie.eu), w tym 
także analiza potrzeb 
dot. podnoszenia 
kompetencji 
językowych 
pracowników obsługi. 

3. Zebranie informacji o 
dotychczasowym 
wykorzystywaniu przez 
uczelnie środków UE 
oraz jakie programy są 
dostępne dla uczelni; 
oraz o  potencjale 
pomorskich uczelni, 
analiza ryzyk, analiza 
konkurencji– 
informacje przydatne 
przy określaniu 
„specjalizacji” uczelni.  

4. Identyfikacja uczelni 
zagranicznych (przede 
wszystkim wśród 
regionów 
partnerskich/partnerów 
WP), benchmarking 
skutecznych metod i 
wzorców współpracy 
międzynarodowej 
uczelni. 

5. .Przygotowanie 
koncepcji analizy 
potencjalnych rynków 
zagranicznych pod 
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kątem studentów 
zainteresowanych 
ofertą pomorskich 
uczelni (cele analizy, 
możliwi wykonawcy, 
itd.); 

6. Przygotowanie 
koncepcji prowadzenia 
wspólnych działań 
promocyjnych 
pomorskich uczelni.  

7. Wybór lidera Study in 
Pomorskie.eu 

8. Prace nad 
przygotowaniem listy 
projektów do realizacji 
w ramach 
przedsięwzięcia  Study 
in Pomorskie.eu i 
doprowadzeniem ich 
do gotowości 
realizacyjnej. 

2.1.2 Współpraca 
między uczelniana 

1. Benchmarking 
skutecznych metod  
i wzorców współpracy 
uczelni i biznesu (dobre 
praktyki 
międzynarodowe, 
wykorzystanie wzorców 
zagranicznych  
m.in. w zakresie visiting 
professors). 

DRG 5 5 DRG 5 

2.1.3 Koordynacja 
polityki stypendialnej

1. Diagnoza stanu i 
inwentaryzacja 
funkcjonujących 
elementów polityki 
stypendialnej i stażowej 
(przygotowanie  
do zebrania danych w 

DES 3,735 3,735 DRG 3,735 
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formie 
ogólnodostępnej bazy 
danych Pomorskiej Oferty 
Naukowej i Dydaktycznej 
-PON). 

2. Analiza funkcjonalności 
PON pod kątem 
koordynacji polityki 
stypendialnej [PSME]. 

DES 2 2 DRG 2 

Priorytet 2.1. Ponadregionalna i międzynarodowa aktywność uczelni 

2.2.2. Kształcenie 
zawodowe w 
subregionach 

1. 

Nawiązanie współpracy 
z przedstawicielami 
ww. ośrodków 
subregionalnych4. 

DRG 16 16 DRG 16 

Priorytet 2.2.  Kształcenie dla potrzeb gospodarki 
Proces identyfikacji pomorskich specjalizacji DRG 0 0 - 0 
Polityka klastrowa DRG 0 0 - 0 

Ogółem RPS
(z pominięciem kwoty dot. projektu  rozwoju koncepcji i udziału w projekcie SPINAKER)  1 680,735 122,735 - 122,735  

w tym Zobowiązania: 

Rozwój systemu obsługi nowych i 
działających w regionie 
inwestorów 

Działania wykazano w części dot 
opisu realizacji Działania 1.2.2. w tym 
przedsięwzięcia strategicznego Invest 
in Pomerania. 

0 - 0 - 0 

Stworzenie regionalnego systemu 
promocji gospodarczej 

Działania wykazano w części dot. 
opisu realizacji Działania 1.2.3. 30 DTP 30 DTP 30 

Stworzenie regionalnego systemu 
wsparcia eksportu 

Działania wykazano w części dot. 
opisu realizacji Działania 1.2.1 w tym 
przedsięwzięcia strategicznego 
Pomorski Broker Eksportowy. 

15 DRG 15 DRG 15 

Przygotowanie i wypromowanie 
oferty dla studentów 
zagranicznych oraz oferty 
wspierającej zatrudnienie 
zagranicznych naukowców 

Działania wykazano w części dot. 
opisu realizacji Działania 2.1.1 w tym 
przedsięwzięcia strategicznego Study 
in Pomorskie.eu  

20 DRG 20 DRG 20 
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Koordynacja polityki stypendialnej 
Działania wykazano w części dot. 
opisu realizacji Działania  2.1.3 
Koordynacja polityki stypendialnej. 

5,735 DRG 5,735 DRG 5,735 

Przekształcenie 3 ośrodków 
ponadlokalnych w subregionalne 
centra kształcenia zawodowego na 
poziomie wyższym  

Działania wykazano w części dot. 
opisu realizacji Działania 2.2.2 
Rozwój subregionalnych ośrodków 
kształcenia zawodowego na poziomie 
wyższym. 

16 DRG 16 DRG 16 


