
UCHWAŁA NR 967/277/13 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 22 sierpnia 2013 roku 
 

o zmianie uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia  
13 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz 
Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015. 
 
Na podstawie art. 18 pkt 3, art. 19 ust. 6 i ust. 8, art. 15 ust. 4 pkt 2 i art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2009 Nr 84 poz. 712 ze zm1.) w zw. z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 42 pkt 2, art. 43 pkt 1 i 2 
uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. Wprowadza się w załączniku nr 1 do uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego Programu 
Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 zmianę, polegającą  
na uzupełnieniu Działania 1.2.2 Transfer wiedzy do gospodarki Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego o dodatkowy podpunkt oznaczony jako 1.1.2.7,  
o następującej treści: 

„1.1.2.7 Wzmocnienie infrastruktury jednostek sfery B+R+I, w szczególności badawczo – rozwojowej.” 

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarczego w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przyjmuje się komunikat o zmianie Regionalnego Programu Strategicznego zakresie rozwoju 
gospodarczego w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i przekazuje się go do 
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały o której mowa w par. 1 pozostają bez zmian. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                           
1 Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 
1237, z 2013 r. poz. 714. 



UZASADNIENIE 

 
Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego, zwany dalej Programem, jest 
dokumentem realizującym Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przyjętą uchwałą 
Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 w dniu 24 września 2012 r. Program został 
przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 952/275/13 w dniu 13 sierpnia 2013 
roku. 

Treść tego Programu uwzględnia, m.in. zgłoszoną w drodze konsultacji społecznych i przyjętą wraz  
z Raportem z przebiegu konsultacji społecznych Programu uchwałą nr 780/264/13 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 4 lipca br., propozycję potencjalnego przedsięwzięcia 
strategicznego o nazwie „Bałtycki Węzeł Przedsiębiorczości i Innowacji”.  
Realizacja wymienionego przedsięwzięcia wymaga poszerzenia zakresu interwencji w Działaniu 1.2.2. 
Transfer wiedzy do gospodarki Programu o typ przedsięwzięcia związany z wzmocnieniem 
infrastruktury jednostek sfery B+R+I, w szczególności badawczo-rozwojowej. Zmiana niniejsza 
pozwoli na spełnienie formalnego warunku zgodności potencjalnych przedsięwzięć strategicznych  
z zakresem interwencji wskazanym w Programie, co powinno umożliwić wnioskowanie o środki  
na doprowadzenie przedsięwzięcia do gotowości realizacyjnej w ramach konkursu 10.2.2_1 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższa 
zmiana ma w istocie charakter porządkowy.  

Dodatkowo w treści Programu wprowadzono drobne zmiany redakcyjne i interpunkcyjne, służące 
poprawie jakości i czytelności dokumentu. 

Po zmianie Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, zgodnie  
z art. 19 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa Pomorskiego 
ogłosi w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o: 

1) podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały o zmianie Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie rozwoju gospodarczego, 

2) adresie strony internetowej, na której Zarząd Województwa zamieści zmianę Programu, 

3) terminie, od którego zmiany Programu będą stosowane. 

 

 


