
 
 

Uchwała nr 1158/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2011 r. 
 

w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w charakterze 
Partnera Wiodącego do projektu ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania  
i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej, w ramach Programu dla Europy 
Środkowej oraz upoważnienia do podpisania dokumentów aplikacyjnych dot. 
niniejszego projektu. 

 
Na podstawie art. 41 ust.1 i 2 pkt 4) w związku z art. 11 ust. 2 pkt 6)  ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi 
zmianami) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 
 

§1 
 
1. Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Województwa 

Wielkopolskiego w charakterze Partnera Wiodącego do projektu ESSENCE – Proste 
eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej w ramach 
Programu dla Europy Środkowej, Priorytet 2: Poprawa dostępności obszaru Europy 
Środkowej, Podtemat 2.4: Promocja technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
alternatywnych rozwiązań dla poprawy dostępności. 

 
2. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego, Panią Beatę Joannę Łozińską, do podpisania wniosku 
aplikacyjnego dot. niniejszego projektu wraz z niezbędnymi załącznikami i złożenia go 
we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu dla Europy Środkowej w Wiedniu.  

 
 

§2 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 

 

 



 
 

UZASADNIENIE 
do Uchwały nr 1158/2011 

z dnia 6 października 2011 r. 
w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w charakterze 
Partnera Wiodącego do projektu ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania  
i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej, w ramach Programu dla Europy 
Środkowej oraz upoważnienia do podpisania dokumentów aplikacyjnych dot. 
niniejszego projektu. 
 
Ograniczony dostęp MŚP z branży produkcji przemysłowej do wiedzy i odpowiednich 
rozwiązań teleinformatycznych powoduje ich mniejszą konkurencyjnośc na rynku. Celem 
projektu ESSENCE jest zwiększenie dostępu MŚP z obszaru Europy Środkowej  
do inteligentnych, prostych i skutecznych modeli współpracy, e-usług oraz bazy wiedzy, które 
mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. 
Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MŚP w jak najlepszym kształtowaniu i 
obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz  
w przezwyciężeniu braku efektywności w powyższym zakresie, a przez to umożliwi ć 
obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności, zarówno wewnętrznej jak i wzgledem 
partnerów handlowych. Uczestniczące w projekcie regiony będą pracować nad stworzeniem 
wspólnej strategii kształtowania i wzmacniania sieci MŚP , ofertą transnarodowych eUsług 
dla sieci MŚP oraz modelem wspólnego zarządzania dostawami eUsług w sieciach MŚP. 
Ponadto w każdym regionie zostanie przeprowadzony pilotaż eUsług w sieciach MŚP.   
 
Propozycja projektu opiera się na dotychczasowej współpracy konsorcjum projektu CASTLE 
„Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości Logistycznej”, który 
UMWW realizuje do końca 2011 r. w ramach Programu INTERREG IVC. Inicjatorem 
projektu ESSENCE jest Partner Wiodący CASTLE – Instytut Transportu i Logistyki  
w Bolonii (region Emilia-Romagna, Włochy), który zaproponował Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego pełnienie funkcji Partnera Wiodącego  
w nowym projekcie. 
 
Udział w projekcie zgłosiło 10 partnerów: Wielkopolska – Polska (Partner Wiodący), 
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (Polska), Instytut Transportu i Logistyki 
(Włochy), Prowincja Bolonia (Włochy), Firma SATA srl (Włochy), Aufbauwerk Region 
Leipzig GmbH (Niemcy), Uniwersytet w Lipsku  (Niemcy), AREA m Styria GmbH 
(Niemcy), Pannon Business Network (Węgry) oraz Sinergija Development Agency 
(Słowenia). 
 
Całkowity budżet projektu szacuje się na kwotę 2 mln EUR na okres 30 miesięcy (planowane 
rozpoczęcie realizacji projektu: czerwiec 2012, zakończenie: grudzień 2014).  
Budżet UMWW  na cały okres realizacji projektu wyniósłby 280.000 EUR, przy 
dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 238.000 
EUR (85%) i wkładzie własnym (15%) wynoszącym 42.000 EUR. Część wkładu własnego 
zostałaby pokryta tzw. kosztami personelu (godziny pracy poświęcone przez pracowników 
UMWW na zadania realizowane w ramach projektu i w nim rozliczane). Dodatkowo obecnie 
obowiązujące procedury Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące uruchamiania 
środków z rezerwy celowej budżetu państwa umożliwiają Partnerom Wiodącym w projektach 
EWT uzyskanie refundacji wkładu własnego do wysokości do 15% kosztów kwalifikowanych 
poniesionych w danym roku budżetowym. 
 



 
 

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 podpisania i złożenia wniosku aplikacyjnego dot. ww. projektu wraz z niezbędnymi 
załącznikami. Jednym z nich jest „Oświadczenie o współfinansowaniu”, będące deklaracją 
zaangażowania w realizację projektu wkładu własnego w postaci środków finansowych. 
Dokument ten jest niezbędny do skutecznego złożenia wniosku aplikacyjnego. W przypadku 
przyjęcia projektu ESSENCE do realizacji przez Komitet Monitorujący Program dla Europy 
Środkowej (decyzja w I półroczu 2012 r.), konieczne będzie utworzenie odrębnego planu 
finansowego dla projektu i umieszczenie go w planie wydatków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na 2012 r., a także wprowadzenie budżetu projektu do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 (dot. lat 2013-
2014).  
 
Projekt wpisuje się w Program Strategiczny „Innowacyjne Przedsiębiorstwa” w ramach 
Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020. Ponadto stanowi 
możliwość aktywnego realizowania założeń „Priorytetów współpracy zagranicznej 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie współpracy z regionem partnerskim Emilia-
Romagna. W związku z powyższym Departament Gospodarki pozytywnie opiniuje udział 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w projekcie ESSENCE. 
 
 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


