
UCHWAŁA Nr 1122/185/16 
   Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 3 listopada 2016 r. 
 o zmianie uchwały 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. 15 ust. 4 pkt 2, art. 18 pkt 3, art. 19 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 383, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ) oraz Rozdziału III (System realizacji) pkt 3 (Procedura 
aktualizacji) Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. 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 zmienionej uchwałą nr 967/277/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 644/55/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 lipca 
2015 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 236/125/16 z dnia 10 marca 2016 r. uchwala się co następuje: 
  

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą nr 967/277/13 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 644/55/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z 
dnia 2 lipca 2015 r. oraz uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 236/125/16 z dnia 10 marca 
2016 r.  zmianie ulega  Załącznik nr 1 do uchwały - Regionalny Program Strategiczny w zakresie 
rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności (zwany dalej „Programem”),  który otrzymuje  
brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§ 2. Przyjmuje się komunikat o zmianie Programu w brzmieniu określonym jak w załączniku  

nr 2 do niniejszej uchwały i przekazuje się go do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Gospodarczego, 

który pełni funkcję Kierownika Programu.  
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE 
 
Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności, 
zwany dalej „Programem” lub „RPS PPK”, 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, zmienioną uchwałą Zarządu 
Województwa Pomorskiego nr 967/277/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku, uchwałą Zarządu 
Województwa Pomorskiego 644/55/15 z dnia 2 lipca 2015 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa 
Pomorskiego nr 236/125/16 z dnia 10 marca 2016 r. 
Na podstawie rozdziału III „System realizacji” pkt. 3 „Procedura aktualizacji”, na wniosek Kierownika, 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programową, dokonuje się aktualizacji Programu, poprzez 
zastosowanie uproszczonej ścieżki aktualizacji. 
 
Zgodnie z powyższym, w treści Programu: 

1) dokonuje się uporządkowania opisu stanu docelowego zobowiązania z SRWP 2020  
pn.: „Stworzenie regionalnego systemu promocji gospodarczej” poprzez zmianę słowa 
„strategia” na „plan” oraz doprecyzowanie narzędzi realizacji i podmiotów odpowiedzialnych 
za ich wdrożenie. Wprowadzenie zmiany ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie 
zapisów rodzących wątpliwości na etapie stosowania Programu, a także usunięcia wątpliwości 
odnośnie roli poszczególnych komórek SWP w realizacji i monitorowaniu postępu konkretnych 
działań; 

2) dokonuje się aktualizacji i doprecyzowania zapisów szczegółowego opisu przedsięwzięcia 
strategicznego „Study in Pomorskie”. Zmiana ma na celu umożliwienie wprowadzenia 
mechanizmu wsparcia przez Samorząd wspólnych inicjatyw uczelni na rzecz przyciągania 
studentów zagranicznych do regionu; 

3) dokonuje się aktualizacji nazw inteligentnych specjalizacji, zgodnie z nomenklaturą przyjętą  
w wyniku ich wyboru, wprowadza się do słownika pojęć dwa terminy, tj. „PPO - Proces 
przedsiębiorczego odkrywania” oraz „ISP – Inteligentne Specjalizacje Pomorza”, a także 
formułuje zasadę prowadzenia aktywnego i ciągłego procesu przedsiębiorczego odkrywania. 
Zmiana ma na celu zachowanie spójności RPS PPK z zapisami podpisanych porozumień  
na czterech rzecz ISP; 

4) wprowadza się także inne zmiany mające charakter porządkujący, dotyczące m.in. korekty 
wskaźników monitorowania dot. „B+R” w zakresie definicji ww. wskaźników, z zastrzeżeniem 
utrzymania zakładanych efektów realizacji Programu, jak również porządkującego  
przesunięcie horyzontu czasowego realizacji zobowiązania do roku 2020. Zmiana ma na celu 
dokonanie korekty i dostosowania zapisów rodzących wątpliwości interpretacyjne na etapie 
stosowania Programu. 

 
Zmiany zostały ujęte w nowym Załączniku nr 1, który zawiera tekst jednolity Programu  
z uwzględnieniem ww. zmian.   
 
Po zmianie Programu 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 Programu,  
2) adresie strony internetowej, na której Zarząd Województwa zamieści zmianę Programu,  
3) terminie, od którego zmiany Programu będą stosowane. 

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


