
Uchwała nr 1157/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2011 
 
 

w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego do projektu 
„Boosting Economic Attractiveness of CE Regions and Preventing Brain-Drain 
through Curricula Innovation - ATTRACT” („Podnoszen ie atrakcyjności 
gospodarczej regionów Europy Środkowej i zapobieganie odpływowi naukowców 
poprzez innowacyjne programy nauczania”), w ramach Programu dla Europy 
Środkowej. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (j. t. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§1 
Postanawia się przystąpić do projektu Boosting Economic Attractiveness of CE 
Regions and Preventing Brain-Drain through Curricula Innovation - ATTRACT” 
(„Podnoszenie atrakcyjności gospodarczej regionów Europy Środkowej i zapobieganie 
odpływowi naukowców poprzez innowacyjne programy nauczania”) realizowanego 
w ramach Programu dla Europy Środkowej, którego liderem jest węgierski Instytut 
Badań nad Komputerami i Automatyzacją Węgierskiej Akademii Nauk.  

 
§2 

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, Panią Beatę Joannę Łozińską do podpisania 
Oświadczenia o współfinansowaniu, Deklaracji o statusie wnioskodawcy odnośnie 
zasad pomocy publicznej oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu, o którym 
mowa w §1. 

§3 
W przypadku zatwierdzenia projektu ATTRACT przez Komitet Monitorujący 
Programu dla Europy Środkowej, upoważnia się Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego Pana Leszka Wojtasiaka do podpisania umowy dotyczącej projektu, 
o którym mowa w §1. 
 

§4 
Środki na realizację projektu ATTRACT w latach 2012-2014 zabezpieczone zostaną 
w budżecie Województwa Wielkopolskiego. Zaangażowanie Województwa 
Wielkopolskiego nie przekroczy kwoty 79.400,00 EUR. 

  
§5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki. 
 

§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                           z up. Marszałka Województwa 
                                                                        Leszek Wojtasiak  

                                                                      Wicemarszałek 



UZASADNIENIE 
do Uchwały nr 1157/2011 
z dnia 6 października 2011 

 
 
w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego do projektu 
„Boosting Economic Attractiveness of CE Regions and Preventing Brain-Drain 
through Curricula Innovation - ATTRACT” („Podnoszen ie atrakcyjności 
gospodarczej regionów Europy Środkowej i zapobieganie odpływowi naukowców 
poprzez innowacyjne programy nauczania”), w ramach Programu dla Europy 
Środkowej. 

  

Projekt „Boosting Economic Attractiveness of CE Regions and Preventing Brain-Drain 
through Curricula Innovation - ATTRACT” („Podnoszenie atrakcyjności gospodarczej 
regionów Europy Środkowej i zapobieganie odpływowi naukowców poprzez innowacyjne 
programy nauczania”), zostanie złożony w ramach czwartego naboru projektów (termin: 14 
października 2011 r.). Liderem projektu jest węgierski Instytut Badań nad Komputerami i 
Automatyzacją Węgierskiej Akademii Nauk. 
 

Celem projektu jest podnoszenie atrakcyjności gospodarczej regionów Europy 
Środkowej i zapobieganie odpływowi młodych i wysoko wykwalifikowanych pracowników 
poprzez promocję innowacyjnych programów edukacyjnych oraz zainicjowanie trwałej, 
ponadregionalnej sieci współpracy instytucji reprezentujących strefę nauki (uniwersytety, 
instytuty naukowe, centra transferu technologii, centra rozwoju), administracji oraz biznesu.  

Efektem projektu ma być wypracowanie metodologii tworzenia programów nauczania 
na wyższych uczelniach, które odpowiadać będą zapotrzebowaniu współczesnych 
przedsiębiorstw i przemysłu. Główny nacisk kładziony będzie na wysoki stopień 
innowacyjności i elastyczności nowych programów, które mogą być łatwo dostosowywane do 
zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. 

Projekt będzie stanowił pomost pomiędzy uczelniami o przedsiębiorstwami, co w 
przyszłości pozwoli kształcić wysoko-wyspecjalizowanych pracowników, którzy przyczynią 
się do szybszego rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym zwiększą atrakcyjność gospodarczą 
regionu dla potencjalnych inwestorów. 
 

Udział w projekcie zgłosiło 10 partnerów, w tym 3 z Wielkopolski: 
1. Instytut Badań nad Komputerami i Automatyzacją Węgierskiej Akadami Nauk 

(Węgry), 
2. Audi Akademie (Węgry), 
3. Uniwersytet Technologiczny w Wiedniu (Austria), 
4. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Polska), 
5. Politechnika Poznańska (Polska), 
6. Nickel Technology Park Poznań (Polska), 
7. Instytut Inżynierii Przemysłowej i automatyzacji w Frauenhofer (Niemcy), 
8. Instytut Technologii Przemysłowych i Automatyzacji Narodowej Rady 

Badawczej (Włochy), 
9. Firma D’Appolonia (Włochy), 
10. Uniwersytet w Lublanie (Słowenia). 

 



Całkowity budżet projektu dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 79 352,00 
EUR na okres 24 miesięcy (planowane rozpoczęcie realizacji projektu: maj 2012, 
zakończenie: kwiecień 2014). Przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 85% wkład własny wyniesie 11 902,78 EUR na 2 lata realizacji 
projektu. Projekt rozliczany będzie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów 
kwalifikowanych. 

 
Uchwała nie pociągnie za sobą konsekwencji finansowych w bieżącym roku 

budżetowym, gdyż projekt nie przewiduje prowadzenia żadnych działań w 2011 r. Stanowi 
ona podstawę do włączenia się województwa wielkopolskiego w ww. projekt oraz 
przygotowania niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego.  

W przypadku zatwierdzenia projektu ATTRACT przez Komitet Monitorujący 
Programu dla Europy Centralnej, środki konieczne na jego realizację w latach 2012-2014 
zabezpieczone zostaną w budżecie Departamentu Gospodarki.  

 
Projekt wpisuje się w założenia Programu Strategicznego „Współpraca nauki z 

Gospodarką” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 
ramach „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010 – 2020”. W związku z 
powyższym Departament Gospodarki pozytywnie opiniuje udział Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w projekcie ATTRACT. 

 
 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


