UCHWAŁA NR 5/2013
KOMITETU STERUJĄCEGO SRWP
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Grupy roboczej ds. polityki klastrowej
Działając na podstawie Uchwały Nr XII/125/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
24 października 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Podlaskiego, zmienionej uchwałą Nr XXII/257/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
22 października 2012 r. oraz na podstawie Uchwały nr 108/1494/2012 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Założeń procesu aktualizacji Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, powołania Zespołu do spraw aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, Zespołu ds. programowania perspektywy
finansowej 2014‐2020 oraz grup tematycznych, zmienionej uchwałą nr 125/1789/2012 z dnia
13 listopada 2012 r., uchwałą nr 149/2121/2013 z dnia 12 marca 2013 r. oraz uchwałą
nr 156/2247/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Grupę roboczą ds. polityki klastrowej oraz powierza się koordynację jej
działań Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr (BFKK).
1. Funkcję Przewodniczącego Grupy roboczej ds. polityki klastrowej sprawuje Bogusław
Plawgo – Prezes BFKK.
2. Skład Grupy roboczej wyznacza Przewodniczący Grupy roboczej w terminie 15 dni od
dnia podjęcia niniejszej uchwały poprzez przedstawienie składu osobowego grupy
roboczej na ręce Przewodniczącego Komitetu Sterującego SRWP.
3. W skład Grupy wchodzą w szczególności:
1) przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie
województwa podlaskiego;
2) przedstawiciele właściwych ministerstw i agencji rządowych, przedstawiciele
partnerów społecznych i gospodarczych oraz samorządów lokalnych;
3) przedstawiciele klastrów;
4) przedstawiciele pracodawców;
5) specjaliści/eksperci z danej dziedziny.
4. Instytucja odpowiedzialna za koordynację prac grupy może wnioskować do UMWP o
wsparcie w zakresie organizacji przedsięwzięć związanych z przedmiotem działalności
grupy, takich jak finansowanie kosztów konferencji i spotkań, dodatkowych
niezbędnych badań/ekspertyz/analiz, akcji promocyjnych skierowanych do
potencjalnych interesariuszy i mieszkańców województwa, itp.
5. Przewodniczący Grupy może wnioskować do Przewodniczącego Komitetu Sterującego
SRWP o zmianę składu grupy roboczej.
§ 2. Grupa ma charakter doradczy. Zadaniem Grupy jest koordynacja i zapewnienie
spójności działań i partnerskiej współpracy pomiędzy szerokim gronem interesariuszy
w obszarze polityki klastrowej.
Do zadań Grupy roboczej należy w szczególności:
1) identyfikacja i inwentaryzacja istniejących w regionie klastrów,

2) ocena stopnia zaawansowania współpracy w inicjatywach klastrowych,
3) opracowanie założeń polityki klastrowej województwa podlaskiego,
4) wymiana informacji/doświadczeń/dobrych praktyk i wzmocnienie

pozycji

inicjatyw klastrowych w regionie,
5) formułowanie opinii i rekomendowanie Komitetowi Sterującemu SRWP działań

z zakresu polityki klastrowej,
6) udział w okresowych przeglądach, monitorowaniu oraz ewaluacji procesu

wdrażania strategii oraz programów operacyjnych w swoim obszarze
(zapoznawanie się z wynikami prac monitoringowych, rekomendowanie zakresu
i przedmiotu ewaluacji/ekspertyz).
§ 3. Organizacja prac Grupy roboczej
1. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr organizuje pracę, w tym prowadzi
sekretariat Grupy, zapewnia możliwość kontaktów roboczych w ramach Grupy.
2. Z przebiegu spotkań Grupy sporządza się notatkę zawierającą:
1) datę i miejsce posiedzenia,
2) listę osób uczestniczących w posiedzeniu,
3) podjęte ustalenia.
3. Wyniki prac są przedstawiane przez Przewodniczącego Grupy na forum Komitetu
Sterującego SRWP.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

