
Regulamin weryfikacji nowych Deklaracji przystąpienia do „Porozumienia 

na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie 

offshore i portowo-logistyczne” 

§ 1 

Celami „Porozumienie na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie offshore 

i portowo-logistyczne” są: 

1. uzgodnienie celów rozwoju Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, jej zakresu przedmiotowego oraz 

priorytetowych kierunków badawczych, odnoszących się do problemów badawczych, których 

rozwiązanie jest kluczowe dla rozwoju danej specjalizacji; 

2. określenie, na podstawie deklaracji Zarządu Województwa Pomorskiego, zasad i form wsparcia 

przedsięwzięć przyczyniających się poprzez rozwój unikalnych technologii, produktów i usług, do 

rozwoju Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, m.in. w oparciu o projekty badawczo-rozwojowe; 

3. określenie, na podstawie deklaracji Zarządu Województwa Pomorskiego, zasad i form wsparcia 

poprawiających warunki ramowe dla rozwoju specjalizacji, w tym poprzez promowanie i priorytetowe 

traktowanie uzgodnionych przedsięwzięć o oddziaływaniu horyzontalnym, przynoszących istotne 

korzyści całej specjalizacji; 

4. zintensyfikowanie i pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 1, 

w szczególności pomiędzy przedsiębiorcami, a podmiotami reprezentującymi sektor nauki do 

wspólnego rozwijania unikalnych technologii, produktów, usług, a także pomiędzy nimi a jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Porozumieniu – należy rozumieć „Porozumienie na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 

w obszarze Technologie offshore i portowo-logistyczne”, zawarte w Gdańsku w dniu 

28 stycznia 2016 roku pomiędzy Województwem Pomorskim, z siedzibą w Gdańsku, przy 

ulicy Okopowej 21/27 (80-810 Gdańsk), posiadającym numer NIP: 583-31-63-786, 

REGON: 191674836, reprezentowanym przez: Mieczysława Struka – Marszałka 

Województwa Pomorskiego oraz Ryszarda Świlskiego – Członka Zarządu Województwa 

Pomorskiego a podmiotami identyfikującymi się z Inteligentną Specjalizacją Pomorza (ISP) 

z obszaru Technologie offshore i portowo-logistyczne. 



2. Deklaracji – należy rozumieć Deklarację przystąpienia do Porozumienia, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do przedmiotowego Porozumienia (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. Radzie – należy rozumieć Radę Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie offshore 

i portowo-logistyczne”. 

4. Podmiocie Wnioskującym – należy rozumieć podmiot , którego podpisana własnoręcznie 

Deklaracja została przekazana Radzie. 

§ 3 

Przystąpienie do Porozumienia obejmuje następujące etapy: 

1. Złożenie dwóch egzemplarzy podpisanej Deklaracji do Rady – po podpisaniu przez nowy 

podmiot Deklaracji i akceptacji kandydatury przez Radę, staje się on stroną Porozumienia, co 

oznacza, że akceptuje jego treść w całości. 

Deklaracje wraz z krótkim uzasadnieniem należy złożyć w zamkniętych kopertach 

z dopiskiem „Deklaracja przystąpienia do Porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji 

Pomorza w obszarze Technologie offshore i portowo-logistyczne”, osobiście lub za 

pośrednictwem poczty w Kancelarii Rady, tj. w Gdańsku 80-392, przy ul. Szczecińskiej 65, 

pokój nr 001 (parter). Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 

do 14:00. 

2. Udział w spotkaniu z członkami Rady, w celu prezentacji działalności Podmiotu 

Wnioskującego, stopnia identyfikacji z obszarem i celami specjalizacji, o których mowa 

w § 3, 4 oraz 5 Porozumienia, a także określeniu propozycji działań służących rozwojowi tej 

specjalizacji. 

3. Przekazanie zaakceptowanej przez Radę Deklaracji Zarządowi Województwa Pomorskiego 

i włączenie Podmiotu Wnioskującego do Porozumienia. 

§ 4 

Weryfikacja i ocena Deklaracji przystąpienia do Porozumienia nastąpi w terminie 14 dni roboczych 

od daty prezentacji wspomnianej w § 3 pkt 2. 

Rada ma prawo odrzucić Deklarację bez konieczności uzasadniania w jakikolwiek sposób motywów 

takiej decyzji. 

Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu Deklaracji przystąpienia do Porozumienia zostanie 

przekazane pocztą elektroniczną. 



§ 5 

Uprawniony przedstawiciel Podmiotu Wnioskującego oświadcza, że przeczytał i zapoznał się 

z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje jego treść w całości (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 

 



Załącznik nr 1 

…………………….., dnia ……………………….. r. 

 

 

 

 

………………………………………….….. 
pieczęć nagłówkowa Przystępującego 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

DO POROZUMIENIA NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI POMORZA Z 

OBSZARU 

 

Technologie offshore i portowo-logistyczne 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

(nazwa firmy Przystępującego, adres siedziby, NIP, REGON) 

niniejszym oświadczam/y, że przystępuję do Porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji 

Pomorza z obszaru Technologie offshore i portowo-logistyczne, zawartego w dniu 28 stycznia 2016 r. 

pomiędzy Województwem Pomorskim oraz podmiotami identyfikującymi się z Inteligentną 

Specjalizacją Pomorza z obszaru Technologie offshore i portowo-logistyczne 

 

oraz że akceptuję treść Porozumienia, do którego załącznikiem jest niniejsza Deklaracja. 

 

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla podmiotu 

Przystępującego do Porozumienia, jeden dla Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 
Pieczęć imienna i podpis  

Przystępującego do Porozumienia



Załącznik nr 2 

…………………….., dnia ……………………….. r. 

 

 

 

 

………………………………………….….. 
pieczęć nagłówkowa Podmiotu Wnioskującego 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o akceptacji Regulaminu weryfikacji nowych Deklaracji przystąpienia do „Porozumienia na 

rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie offshore i portowo-

logistyczne” 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu weryfikacji nowych Deklaracji 

przystąpienia do „Porozumienia na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie 

offshore i portowo-logistyczne” i w pełni go akceptuję. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 
Pieczęć imienna i podpis  

Podmiotu Wnioskującego 

 


