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WPROWADZENIE 

 
W dniu 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął projekt zmiany 
przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port 
Kreatywności1, kierując go do konsultacji społecznych. Celem konsultacji było uzyskanie możliwie 
najszerszego spektrum opinii i propozycji partnerów społecznych i gospodarczych na temat 
zapisów zawartych w projekcie zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarczego (RPS Pomorski Port Kreatywności). 

Konsultacje projektu zmiany RPS Pomorski Port Kreatywności trwały łącznie 35 dni (od 22 
stycznia  do 25 lutego 2018 r.).  

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, nie zgłoszono żadnych uwag.  

                                                           
1 Uchwała nr 48/299/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu 

zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności. 
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I.  FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

1.  PRACE NAD PROJEKTEM ZMIANY RPS POMORSKI PORT 
KREATYWNOŚCI 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności 
(RPS Pomorski Port Kreatywności) został przyjęty uchwałą ZWP nr 967/272/13 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r., a następnie zmieniony uchwałą Zarząd 
Województwa Pomorskiego nr 48/299/18 z dnia 18 stycznia 2018 r.  

 

Zmiany w RPS Pomorski Port Kreatywności wynikają z przesłanek określonych w:  

 Ocenie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w latach 2013-2016 (załącznik 
do Uchwały Nr 793/250/17 ZWP z dnia 11 lipca 2017 r.) - wnioski i rekomendacje z Oceny 
stanowią podstawę do wprowadzenia zmian do Programu, 

 Planie zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 

 

2.  PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI 

Konsultacje projektu zmiany RPS Pomorski Port Kreatywności miały formę bezpośrednią 
(zorganizowana konferencja oraz spotkanie z Komisją Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej 
Sejmiku Województwa Pomorskiego) oraz pośrednią (pisemną). 

Podstawową bezpośrednią formą konsultacji społecznych projektu zmian RPS Pomorski Port 
Kreatywności była zorganizowana w dniu 12 lutego br. konferencja w ramach konsultacji 
społecznych projektów zmian Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: rozwoju 
gospodarczego, aktywności zawodowej i społecznej oraz ochrony zdrowia. Konferencja odbyła się  
Gdańsku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców, uczestniczyli w niej m.in.: 
przedstawiciele samorządów terytorialnych, administracji rządowej, interesariuszy systemu ochrony 
zdrowia, podmiotów leczniczych, środowisk społeczno-gospodarczych, akademickich i organizacji 
pozarządowych. Łącznie w konferencji uczestniczyło 90 osób. 

Podczas konferencji omówiono formalne aspekty prowadzenia konsultacji społecznych oraz 
kolejno kierownicy w/w Regionalnych Programów Strategicznych zaprezentowali najważniejsze 
zmiany w projektach zmian Programów. W odniesieniu do projektu zmian RPS Pomorski Port 
Kreatywności podczas trwania konferencji, w przewidzianym czasie zadawania pytań/uwag, bądź 
opinii, nie zostały zgłoszone uwagi do przedstawionego projektu zmian RPS Pomorski Port 
Kreatywności. 

W dniu 19 marca odbyło się posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej 
Sejmiku Województwa Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób, w tym 8 radnych 
Sejmiku Województwa Pomorskiego. Projekt zmiany RPS Pomorski Port Kreatywności został 
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także przekazany członkom w/w komisji drogą elektroniczną. Podczas posiedzenia nie zgłoszono 
uwag do zapisów projektu zmiany RPS Pomorski Port Kreatywności. 

 

Uzupełnieniem bezpośrednich form konsultacji społecznych była m.in. strona internetowa 
dedykowana procesowi zmiany RPS Pomorski Port Kreatywności 
(https://strategia2020.pomorskie.eu/rps-pomorski-port-kreatywnosci), na której zamieszczono 
istotne materiały oraz informacje związane z procesem konsultacji. Pisemne stanowiska można 
było przesyłać w wersji elektronicznej na adres: rps-ppk@pomorskie.eu, bądź w wersji papierowej 
na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

Dla poprawy efektywności procesu konsultacji, stworzony został formularz (załącznik nr 2) 
uczestnika konsultacji społecznych, składający się z czterech części. W pierwszych dwóch 
uczestnicy konsultacji wypełniali podstawowe dane osobowe i zakres uwag, w kolejnych dwóch 
przekazali opinie i propozycje szczegółowe zmian, w formie przygotowanej tabeli oraz pozostałe 
uwagi będące odpowiedzią na pytania problemowe. Formularz dawał możliwość kompleksowego 
wypowiedzenia się na temat projektu zmiany RPS Pomorski Port Kreatywności, a także ułatwił 
analizę zgłaszanych postulatów. 

 

II.  GŁÓWNE WNIOSKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

W trakcie konsultacji społecznych projektu zmiany RPS Pomorski Port Kreatywności nie 
zgłoszono żadnych uwag.  
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Załącznik nr 1. Formularz uczestnika konsultacji  

 

 

 

 

 

Formularz konsultacyjny do projektu aktualizacji  

Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie rozwoju gospodarczego 

 

CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE      (*wypełnienie obowiązkowe) 

 

imię i nazwisko*:        

tel. / faks:        

e-mail*:        

wyrażam opinię*:  a) jako osoba prywatna    

    b) reprezentując:  …………………………………………………. 

(nazwa instytucji) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym do 
projektu aktualizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, dla potrzeb niezbędnych  
do przekazania swoich uwag w związku z projektem aktualizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarczego zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)   

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego , ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłaszania uwag w związku z projektem aktualizacji Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego;  
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

CZĘŚĆ II – ZAKRES ZGŁASZANYCH OPINII I PROPOZYCJI  

 

Zgłaszam uwagi dotyczące następujących części dokumentu: (proszę zaznaczyć krzyżykiem te 
części programu, odnośnie których na następnej stronie w tabeli zamieszczą Państwo swoje opinie i 
propozycje szczegółowe) 



 
 

7

I. Część diagnostyczna  

 Wnioski z analizy sytuacji w obszarze przedsiębiorczości 

 Wnioski z analizy sytuacji w obszarze szkolnictwa wyższego  

 Analiza SWOT 

 Wyzwania 

II. Część projekcyjna  

 Cele, Priorytety i Działania 

 Realizacja Zobowiązań SWP zapisanych w SRWP 2020 

 Mechanizm identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji regionu 

 Założenia polityki wspierania rozwoju klastrów 

III. System realizacji  

 Kompetencje i odpowiedzialność kluczowych aktorów 

 Koordynacja z pozostałymi RPS 

 Zasady i warunki wykorzystania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych 

 Ramy finansowe 

 System monitorowania i oceny realizacji 

IV. Załączniki  

 Załącznik 1. Charakterystyka przedsięwzięć strategicznych 

 Załącznik 2. Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) 

 Załącznik 3. Wnioski z oceny ex-ante Programu 

 Załącznik 4. Słownik kluczowych pojęć 

 

CZĘŚĆ III– OPINIE I PROPOZYCJE SZCZEGÓŁOWE   

 

Lp. 

Zapis w projekcie aktualizacji 
Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie 
rozwoju gospodarczego 

do którego zgłaszane są uwagi 

Strona 
Sugerowana zmiana 

(konkretna propozycja 
nowego brzmienia zapisu) 

Uzasadnienie 

(element obowiązkowy) 

1.  
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2.      

3.  
    

4.      

 

CZĘŚĆ IV – PYTANIA DODATKOWE  

 

Pytanie 1 

Czy część diagnostyczna uwzględnia wszystkie najistotniejsze bariery i potencjały rozwojowe 
oraz  specyficzne cechy decydujące o możliwościach rozwojowych Pomorza? Jeśli nie, proszę 
wymienić brakujące bariery, potencjały i cechy. 

 

Pytanie 2 

Zakładając, że priorytety powinny być mierzalne, czy wskaźniki ich realizacji zostały określone 
prawidłowo, czy też należy zaproponować bardziej odpowiednie? Jakie? 
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Załącznik nr 2. Ogłoszenie prasowe o konsultacjach 

Zarząd Województwa Pomorskiego 
 

informuje, że 
22 stycznia 2018 r. rozpoczęły się  

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Projektu zmiany 
Regionalnego Programu Strategicznego  

w zakresie rozwoju gospodarczego  
(Pomorski Port Kreatywności) 

 

które potrwają do 25 lutego 2018 r. 
 

Z pełną treścią  

projektu Regionalnego Programu Strategicznego  
w zakresie rozwoju gospodarczego  

 (Pomorski Port Kreatywności) 

można zapoznać się na stronie internetowej  

https://strategia2020.pomorskie.eu/rps-pomorski-port-kreatywnosci 

na której zamieszczono dokumenty i informacje związane  

z procesem konsultacji  
projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego  

(Pomorski Port Kreatywności) 

 

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu 

można przesyłać na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Departament Rozwoju Gospodarczego 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

 

lub na adres poczty elektronicznej 

rps-ppk@pomorskie.eu 

 

w terminie do 25 lutego 2018 r. 

 

Uwagi będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej i pisemnej 


