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UCHWAŁA Nr 316/31/15 

 

 

 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 9 kwietnia 2015 roku 

 

w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz 
podjęcia negocjacji w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji 
Pomorza. 
 
Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 596 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), Rozdziału III litera A, 
punkt 8 - Zasada inteligentnej specjalizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, stanowiącej Załącznik nr 1 do 
Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia  24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020 oraz Części II punkt 3 - Mechanizm identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji 
regionu 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 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 roku, oraz  § 2 ust. 8 Regulaminu konkursu na wybór inteligentnych 
specjalizacji Pomorza, stanowiącego Załącznik nr 3 do Uchwały  nr 475/351/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 
maja 2014 r. w sprawie zorganizowania Konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza i przyjęcia regulaminu tego 
konkursu oraz wyznaczenia terminu dostarczania aplikacji wstępnych na Konkurs, zmienionej Uchwałą nr 1043/392/14 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 9 października 2014 roku uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Na podstawie zgłoszonych przez Partnerstwa propozycji w ramach Konkursu na wybór 

Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zwanymi dalej ISP oraz biorąc pod uwagę rekomendacje 
Komisji Konkursowej, a także własną analizę ww. propozycji, Zarząd Województwa Pomorskiego 
określa następujące obszary ISP: 

1) ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne; 

2) ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; 

3) ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; 

4) ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. 
 

§ 2. Obszary ISP, o których mowa w § 1, uznaje się za istotne dla zapewnienia przewagi 
konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie, wskazując w szczególności, 
że w opinii Zarządu Województwa: 

1) ISP 1 – będzie sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska eksploracji  
i eksploatacji zasobów morza dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich 
obszarach, jak: a) specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim; 
b) urządzenia i systemy podwodne; c) technologie transportowo-logistyczne w portach i na 
ich zapleczu; d) technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich, 
portowych i przyportowych; e) urządzenia i systemy pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych w strefie przybrzeżnej; f) nowe sposoby użytkowania zasobów morza. 

2) ISP 2 – będzie sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności człowieka 
w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich 
obszarach, jak: a) multimodalne interfejsy człowiek-maszyna; b) systemy wbudowane dla 
przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy; c) przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo 
danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe. 

3) ISP 3 – będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego 
oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich 
obszarach, jak: a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie;  
b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka; c) smart 
grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii; d) magazynowanie energii; e) pojazdy  



o napędzie alternatywnym; f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców 
energetycznych; g) biokomponenty i biopaliwa; h) energetyczne wykorzystanie odpadów. 

4) ISP 4 – będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób 
cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań  
w takich obszarach, jak: a) kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, 
diagnostyce i terapii; b) systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.  
 

§ 3. Obszary ISP wskazane w § 2, punkt 1-4 wykorzystują synergie branż szczególnie 
rozwiniętych oraz o największym potencjale rozwoju w regionie określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju 
gospodarczego pn. Pomorski Port Kreatywności.  

 
§ 4. Samorząd Województwa Pomorskiego podejmie negocjacje w celu uzgodnienia  

i zawarcia Porozumień na rzecz ISP, zwanych dalej Porozumieniami, z Partnerstwami, które uzyskały 
pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej: 

1) w obszarze ISP 1 – z Partnerstwami pn.: 

a) Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza 
oraz terenów przybrzeżnych, którego liderem jest Centrum Techniki Okrętowej S.A; 

b) SMART PORT & CITY Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów 
portowych oraz ich zaplecza, generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej  
i informacyjnej Pomorza, którego liderem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

2) w obszarze ISP 2 – z Partnerstwem pn. Inteligentne Systemy Interaktywne - innowacyjne 
produkty, usługi i technologie dla środowisk inteligentnych, którego liderem jest Fundacja 
INTERIZON. 

3) w obszarze ISP 3 – z Partnerstwami pn.: 

a) Budownictwo SMART 3E – efektywność, ekologia, energetyka, którego liderem jest Rada 
SMART 3E; 

b) Inteligentne Technologie Energetyczno-Paliwowe, którego liderem jest ENERGA S.A. 

4) w obszarze ISP 4 – z Partnerstwem pn. Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, 
diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa, którego 
liderem są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 

 
§ 5. Wyniki negocjacji, o których mowa w § 4, mogą być dla Zarządu Województwa 

Pomorskiego podstawą do modyfikacji lub doprecyzowania zakresów obszarów ISP określonych  
w § 2.    

 
§ 6.   Upoważnia się Marszałka Województwa Pomorskiego do podjęcia negocjacji Porozumień  

z Partnerstwami, o których mowa w § 4, w tym do określenia terminu przyjęcia stanowiska 
negocjacyjnego oraz określenia składu zespołów negocjacyjnych po stronie Samorządu Województwa 
Pomorskiego, odpowiadających obszarom ISP. 

 
§ 7. Upoważnia się Marszałka Województwa Pomorskiego do określenia ramowego 

harmonogramu negocjacji Porozumień oraz do zaproszenia do nich Partnerstw, o których mowa  
w § 4.  

 
§  8.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 
 
Zasadę inteligentnej specjalizacji oraz jej znaczenie dla polityki rozwoju regionu określono  
w Rozdziale III litera A, punkt 8 Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020).  

Identyfikacja Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) ma znaczenie dla realizacji SRWP 2020 i jest 
powiązana z implementacją wszystkich Regionalnych Programów Strategicznych (RPS). Jest również 
istotnym czynnikiem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

Założenia procedury identyfikacji inteligentnych specjalizacji Pomorza, oparte na podejściu oddolnym 
w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami gospodarczymi i naukowymi wyznaczone 
zostały w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port 
Kreatywności” (Część II punkt 3 - Mechanizm identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji 
regionu). 

Na tej podstawie Zarząd przyjął szczegółowy Regulamin Konkursu na wybór inteligentnych 
specjalizacji Pomorza. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Zarząd Województwa Pomorskiego 
w drodze uchwały podejmuje ostateczną decyzję o wyborze ISP oraz podejmuje negocjacje w celu 
uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ISP.  

ISP to w rozumieniu Regulaminu dziedziny/obszary o dużym potencjale istotne z punktu widzenia 
rozwoju województwa pomorskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich 
nowatorskiej kombinacji oraz w ramach, których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-
rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju nowej lub istniejącej 
specjalizacji gospodarczej oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa 
pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej. 

Konkurs w ramach wyboru ISP był  dwuetapowy. W pierwszym etapie zainteresowane środowiska 
zostały zaproszone do przedstawienia wstępnych koncepcji inteligentnych specjalizacji (aplikacji 
wstępnych). Ocenę formalną pozytywnie przeszło 28 zgłoszonych propozycji (Partnerstw), które 
następnie zostały zweryfikowane przez Komisję Konkursową. Pod wpływem rekomendacji 
przekazanych Partnerstwom przez Komisję Konkursową oraz w rezultacie połączenia obszarów 
spójnych tematycznie, na drugim etapie konkursu uformowało się 7 propozycji (Partnerstw).  

Drugi etap konkursu pozwolił Komisji Konkursowej ostatecznie ocenić propozycje zgłoszone w formie 
aplikacji końcowych. Komisja Konkursowa uzgodniła wspólną ocenę poszczególnych aplikacji wraz 
z pisemnym uzasadnieniem oraz rekomendacją dla Zarządu Województwa Pomorskiego odnośnie 
wyboru ISP i podjęcia negocjacji mających na celu zawarcie Porozumień na rzecz ISP. Zgodnie 
z rekomendacją Komisji Konkursowej, wymagania określone Regulaminem Konkursu zostały 
spełnione przez 6 z 7 zgłoszonych propozycji.  

Z Partnerstwami zgłaszającymi propozycje ISP i wybranymi przez Zarząd Województwa Pomorskiego, 
podjęte będą negocjacje w celu uzgodnienia i zawarcia Porozumień na rzecz ISP. Porozumenia te 
będą uszczegóławiały m.in. warunki i kryteria dostępu do wsparcia w ramach tych Priorytetów 
Inwestycyjnych RPO WP 2014-2020, które są zastrzeżone dla obszarów ISP. Dodatkowo, jeśli 
w ramach Porozumień strony uzgodnią konkretne przedsięwzięcia istotne dla rozwoju całej ISP, to 
uzyskają one preferencje w dostępie do finansowania w ramach RPO WP 2014-2020. Ponadto, 
przedsięwzięcia uzgodnione w ramach Porozumień, które będą kwalifikowały się do finansowania na 
poziomie krajowym będą promowane przez SWP w ramach kontraktów terytorialnych oraz innych 
trybów uzgadniania priorytetów regionalnych na poziomie centralnym. 

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


