
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie udziału Gminy Miasta Gdyni w realizacji projektu p.n. „Pomorskie na Wystawie Światowej 
EXPO 2015 w Mediolanie” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla 
Poddziałania 1.6.1.: Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 1.6.1_2.

Na podstawie: art. 18 ust.1 i ust.2, pkt 12 w zw. z art. 7 ust.1 pkt 18, ustawy z 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami#),  Uchwały Nr IX/182/03 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii rozwoju Gdyni” oraz 
Uchwały Rady Miasta Nr XXV/583/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do aktualizacji „Strategii rozwoju Gdyni” , Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/996/10 z 23 czerwca 
2010 roku, w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia współpracy międzynarodowej Gdyni”, Uchwały 
458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. 1

1. W ramach współdziałania z Samorządem: Województwa  Pomorskiego, miasta Sopotu i miasta 
Gdańska akceptuje się przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu pod nazwą „Pomorskie na 
Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie”, zwanego dalej Projektem, realizowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.6.1.: Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 
1.6.1_2.

2. Warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji o udziale w Projekcie jest uzyskanie na ten cel wsparcia 
finansowego ze środków Programu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 Zygmunt Zmuda Trzebiatowski
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UZASADNIENIE

Wystawy światowe EXPO to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia promocyjne na świecie, 
realizowane od 157 lat. Każda edycja EXPO to wydarzenie wyjątkowe i niepowtarzalne organizowane we 
wszystkich częściach świata w dużej rozpiętości tematów przewodnich stosownych do czasu i miejsca, 
w którym się odbywają. Uczestnikami EXPO są państwa z całego świata, które dzięki unikatowej formule tego 
przedsięwzięcia mogą zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia a także zainspirować pomysłami 
i ideami innych.  Odbiorcami EXPO są przedstawiciele administracji, biznesu kultury i sztuki jak również 
masowe grupy turystów z całego świata.  Edycja EXPO 2015 odbędzie się w Mediolanie – stolicy gospodarczej 
Włoch. Tematem przewodnim jest       „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Włoscy organizatorzy szacują, 
że mediolańskie EXPO odwiedzi ponad 20 milionów zwiedzających. Swoje uczestnictwo zgłosiło 147 państw 
z całego świata, w tym Polska. Biorąc pod uwagę sukces szanghajskiego EXPO jak również ogromny potencjał 
jakim jest edycja EXPO w Mediolanie, Województwo Pomorskie przyjęło zaproszenie do udziału w tym 
przedsięwzięciu. Wolę przystąpienia do projektu w charakterze partnerów  wyraziły miasta Gdynia oraz 
Gdańsk i Sopot. Realizacja projektu „Udział Województwa Pomorskiego w Światowej Wystawie EXPO 
2015 w Mediolanie” pozwoli na pozyskanie środków na przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych 
działań z zakresu  promocji gospodarczej, turystycznej i kulturalnej we Włoszech.

Udział w EXPO w Mediolanie to wyjątkowa szansa na prezentację oferty województwa pomorskiego, 
w tym Miasta Gdyni, wśród masowej liczby odwiedzających EXPO Włochów jak również przedstawicieli 
innych państw. Z racji biznesowego charakteru miasta – gospodarza EXPO,  realizacja projektu umożliwi 
nawiązanie bezpośrednich kontaktów z włoskimi partnerami gospodarczymi. Cele te będą realizowane przez 
partnerów samorządowych projektu. Projekt umożliwi przygotowanie „szytego na miarę EXPO w Mediolanie” 
specjalnego programu promocji, uwzględniającego z jednej strony potencjał gospodarczy, turystyczny 
i kulturalny Pomorza, a z drugiej strony będzie dostosowany do miejsca odbioru promocji czyli Włoch.  
Program gospodarczy zakłada organizację seminariów branżowych (gospodarka morska/logistyka, ICT, 
kosmetyka i biotechnologia, budownictwo, aktywności rodzinne i slow food). Ponadto, dzięki współpracy 
z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie, odbędzie się Pomorska Gala Biznesu mająca na celu prezentację 
oferty inwestycyjnej oraz networking instytucjonalny i biznesowy. Na potrzeby spotkań przygotowane zostaną 
materiały promocyjne (w tym multimedialne) dedykowane specjalnie na rynek włoski. Wzmocnieniem 
programu promocji na EXPO będzie program kulturalny.

Partnerstwo z Województwem Pomorskim, Gdańskiem i Sopotem pozwoli na przygotowanie 
kompleksowego programu działań promocyjnych,  uwzględniającego wyjątkowość oferty Pomorza.  Dzięki 
realizacji projektu oferta Pomorza dotrze do ponad 70 tysięcy odwiedzających w trakcie Pomorskiego 
Tygodnia na EXPO w pierwszym tygodniu czerwca 1-7.06.2015. Projekt pozwoli nie tylko na masową 
kampanię marketingową Pomorza, ale umożliwi również nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych 
z partnerami włoskimi.

Przystąpienie do projektu zgodne jest z zapisami Strategii Rozwoju Gdyni  oraz Strategii współpracy 
międzynarodowej Gdyni mówiącymi o podjęciu z samorządami Pomorza wspólnych działań na rzecz realizacji 
przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju regionu, tworzeniu warunków stymulujących 
międzynarodową wymianę gospodarczą oraz sprzyjających lokowaniu nowych i rozwojowi już istniejących 
inwestycji zagranicznych w Gdyni oraz wykorzystaniu środków Unii Europejskiej lub innych funduszy 
pomocowych do realizacji projektów będących w zgodzie z priorytetami wskazanymi w „Strategii rozwoju 
Gdyni”. Realizacja projektu jest zgodne także z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, 
mówiącymi o wspieraniu działań mających na celu stworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorczości, 
rozwoju nauki i gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne.

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Województwo Pomorskie

Partnerzy finansowi: Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Gdańsk, Gmina Miasta Sopot.

Planowany okres realizacji projektu: 1.02.2015 – 30.06.2015 (czas trwania: 5 miesięcy).

Zasady finansowania projektu:

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75%.

Wkład własny Gminy Miasta Gdyni na okres trwania projektu wynosi 30.000 PLN co stanowi 25%
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całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Na realizację projektu przeznacza się środki Budżetu Miasta Gdyni na rok 2015, Dział 750, Rozdział

75075, par.4300, zadanie: promocja miasta

Pozostałe środki niezbędne do zapewnienia wkładu własnego zostały zabezpieczone przez partnerów

finansowych w wysokości:

- 70.000 PLN – Samorząd Województwa Pomorskiego

- 30.000 PLN – Gmina Miasta Gdańsk

- 30.000 PLN – Gmina Miasta Sopot

MNP.0542.1.2015.BS
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