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Rys historyczny

Wsparcie badań naukowych i innowacji w Pomorskim:
Polityka klastrowa:
 Projekt pn. „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa
pomorskiego przez wspieranie klastrów - koncepcja polityki i działania
pilotażowe”; w latach 2006-2008 w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa
Pomorskiego na lata 2009-2015
 Konkurs na klastry kluczowe województwa pomorskiego

Projekty systemowe:
 „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów”- sześć edycji; w latach
2008-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 „INNOpomorze” – cztery edycje; w latach 2009-2015 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ekosystem wsparcia w Pomorskim –
Horyzont 2020
zintegrowany wokół
Inteligentnych Specjalizacji
Pomorza
(firmy, nauka, IOB, klastry)
/Porozumienia na rzez ISP/
wspierany przez Punkt
Informacyjny Funduszy
Europejskich UMWP:
-doradztwo
- szkolenia
- źródło informacji (biuletyn)

korzystający z pomocy Krajowym
Punktem Kontaktowym:
- szkolenia
- doradztwo
- usługi eksperckie

angażujący Biuro Regionalne
Województwa Pomorskiego w
Brukseli /specjalista ds.
innowacji/:
- wspieranie działań projektowych
- reprezentowanie w sieci ERRIN
- poszukiwanie partnerów
- wizyty studyjne dla uczelni
i jednostek n-b
- spotkania brokerskie
- artykuły informacyjne/e-mail
- cykliczne spotkania na
uczelniach

-

w ścisłej współpracy
z Regionalnym Punktem
Kontaktowym przy
Politechnice Gdańskiej:
-dedykowane szkolenia dla ISP,
- konsultacje,
- mentoring / doradztwo

Spodziewane efekty

definiowanie nowych projektów istotnych
z punktu widzenia ISP
 nowe produkty, usługi  rozwój gospodarczy

tworzenie nowych partnerstw projektowych
/ umiędzynarodowienie

wymiana informacji i inspiracja

zwiększenie udziału finansowania projektów

Stowarzyszenie „Pomorskie w UE”

 partnerstwo regionalne samorządu województwa pomorskiego, uczelni
oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju regionu oraz
kreowania jego pozytywnego wizerunku

 rok założenia: 2004

 realizacja zadań poprzez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego
w Brukseli oraz Biuro Miejscowe SPUE w Gdańsku

 pomorskie uczelnie jako członkowie wspierający - indywidualne
porozumienia o współpracy

 powstanie etatu specjalisty ds. innowacji w Brukseli w ramach
projektu INNOpomorze

Wsparcie na rzecz Horyzontu 2020
 obszerna informacja po konferencjach, wydarzeniach informacyjnych
organizowanych przez instytucje europejskie, regiony partnerskie w
Brukseli;

 reprezentowanie podmiotów z regionu w Europejskiej Sieci Współpracy
Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) - wymiana dobrych

praktyk, tworzenie partnerstw międzynarodowych, spotkania
brokerskie;

 organizacja spotkań z pomorskimi beneficjentami w Brukseli, w tym wizyt
studyjnych dla uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych;

 organizacja cyklu spotkań na pomorskich uczelniach, w tym m.in.:
z pracownikami działów programów międzynarodowych, centrami
transferu technologii, zespołami badawczymi;

 artykuły promujące Horyzont 2020 w pismach uczelnianych;
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