
 
 

Uchwała Nr 1188/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14.10.2011 r. 
 
w sprawie organizacji konkursu „Innowacyjny Urząd” i ustalenia Regulaminu konkursu 
 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
1.Postanawia się zorganizować konkurs pod nazwą  „Innowacyjny Urząd” mający na celu 
promocję kultury innowacyjności wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
2. Ustala się Regulamin konkursu, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu określonym  
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
Na organizatora konkursu, o którym mowa w § 1 wyznacza się Departament Gospodarki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do uchwały nr 1188/2011  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 14 października 2011 r. 

 
w sprawie organizacji konkursu „Innowacyjny Urząd” i ustalenia Regulaminu konkursu 

 

W związku z przyjęciem 24 stycznia 2011 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

dokumentu „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020” (RSI) 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przystąpił do wdrażania I programu 

strategicznego pn. „Innowacyjny Urząd”. 

 

Podczas realizowanych w pawilonach projektu „Wola. Innowacje i Kreacje” warsztatów dla 

poszczególnych departamentów UMWW w ramach I Programu Strategicznego RSI 

pracownicy z entuzjazmem odnieśli się do pomysłu przeprowadzenia konkursu promującego 

departamenty wdrażające innowacyjne projekty. Organizacja konkursu ma na celu promocję 

kultury innowacyjności wśród pracowników UMWW. oraz zachęcenie do realizacji  

i inicjowania zadań w zgodzie z przyjętą Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na 

lata 2010-2020 

 

Konkurs pn. „Innowacyjny Urząd” nagrodzi konkretną inicjatywę realizowaną przez daną 

komórkę UMWW, charakteryzującą się innowacyjnością w sposobie zarządzania, realizacji 

lub oddziaływania na beneficjentów. Nagrodą w konkursie będzie tytuł „Innowacyjny 

Departament Roku” oraz dyplom wręczony oficjalnie przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego.  

 

Leszek Wojtasiak 
    Wicemarszałek 



 

 

 
Regulamin Konkursu „Innowacyjny Urz ąd”  

- rywalizacja o tytuł: „Innowacyjny Departament 201 1 roku” 
 
1. Zasady ogólne  
1.1. Organizatorem Konkursu jest Departament Gospodarki UMWW. 
1.2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie innowacyjnego departamentu 2011  roku, lub 
innej komórki organizacyjnej UMWW, zwanych dalej JEDNOSTKĄ na podstawie zgłoszonego 
przez nią przedsięwzięcia, zwanego dalej „INICJATYWĄ”, realizowanej w 2011 r. w obszarze 
społeczno-gospodarczym regionu i /lub działań wewnętrznych UMWW. 
1.3. Przez innowacyjną INICJATYWĘ rozumie się działanie: 
- powodujące zmianę stosowanych metod, procedur na rzecz polepszenia jakości pracy; 
- zachęcające ściśle określonych beneficjentów do stosowania nowych metod i rozwiązań na 
rzecz rozwoju innowacyjności; 
- pobudzające kreatywność i/lub przedsiębiorczość beneficjentów; 
- promujące ideę współpracy różnych środowisk i podmiotów na rzecz gospodarki opartej na 
wiedzy; 
- unowocześniające przestrzeń i/lub infrastrukturę Wielkopolski lub UMWW; 
- podnoszące jakość życia mieszkańców Wielkopolski poprzez zastosowane 
unowocześnienia. 
 
2. Cel konkursu 
Konkurs ma na celu promocję kultury innowacyjności wśród pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz zachęcenie do realizacji i inicjowania 
zadań w zgodzie z przyjętą 24 stycznia 2011 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020.  
 
3. Uczestnicy konkursu 
3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie JEDNOSTKI UMWW, zgłoszone przez 
dyrektora danej JEDNOSTKI. 
3.2. Departament Gospodarki jako organizator jest wykluczony z udziału w Konkursie. 
 
4. Warunki uczestnictwa w konkursie 
4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie przez daną JEDNOSTKĘ UMWW 
formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu, w formie 
elektronicznej i przesłanie na adres: elizabeth.duda@umww.pl w terminie do 15 listopada  
2011 r. do godz. 12.00. 
4.2. Każda JEDNOSTKA może zgłosić do Konkursu tylko jedną INICJATYWĘ. 
4.3. Opis zgłoszonej do Konkursu INICJATYWY powinien być dokonany w całości na 
formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu, zgodnie  
z zawartymi w nim wytycznymi. 
4.4. Zgłoszona do Konkursu INICJATYWA może być realizowana w ramach wspólnych 
projektów we współpracy z innymi podmiotami. 



 

 

4.5. Załącznikiem do formularza zgłoszeniowego mogą być zdjęcia z realizacji INICJATYWY  
w formacie .jpg. 
 
5. Terminy   
5.1.   17.10.2011 - oficjalne ogłoszenie Konkursu na stronie  

www.adu.umww.pl 
5.2.  15.11.2011  - ostateczny termin przekazania przez uczestników Konkursu  

formularzy zgłoszeniowych 
5.3.   09. 12.2011 - ogłoszenie wyników Konkursu na stronie  

www.adu.umww.pl 
5.4.   Grudzień 2011 - uroczyste wręczenie dyplomu dla laureata Konkursu 
 
6. Tryb oceny 
6.1. Oceny zgłoszonych, za pośrednictwem przygotowanego formularza zgłoszeniowego 
(załącznik do Regulaminu Konkursu) INICJATYW dokona Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. 
6.2. Obsługę procesu oceny INICJATYW prowadzić będzie organizator Konkursu tj. 
Departament Gospodarki UMWW. 
 
7. Nagrody 
7.1. Nagrodą w Konkursie będzie prestiżowy tytuł „Innowacyjny Departament Roku 2011” 
oraz dyplom dla zwycięzcy. 
7.2. Laureatem Konkursu zostaje JEDNOSTKA, reprezentowana przez jej dyrektora lub 
zastępcę. 
7.3. Poza wytypowaniem laureata Konkursu regulamin dopuszcza możliwość przyznania 
dodatkowo dwóch wyróżnień na zasadach ustalonych przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu „Innowacyjny Urząd” 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Innowacyjny Urz ąd”.  

INFORMACJA O UCZESTNIKU 

NAZWA UCZESTNIKA 
(Proszę podać nazwę jednostki w ramach 

UMWW) 
                     

IMIĘ i NAZWISKO OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ UCZESTNIKA                      

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:   

Imię i nazwisko                      

Stanowisko służbowe                      

Telefon i Fax                      

E-mail                      

OPIS ZGŁASZANEJ INICJATYWY 

Tytuł Inicjatywy                       

Beneficjent Inicjatywy                      

Charakterystyka  Inicjatywy  (streszczenie max 1500 znaków) 
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Opis innowacyjno ści Inicjatywy  

Proszę udzielić odpowiedzi z uzasadnieniem na następujące pytania: 
1. Na czym polega innowacyjny charakter Inicjatywy i w jaki sposób jest ona zbieżna  
 z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020? 
 
 
2. Jakie jest zapotrzebowanie na działania będące w zakresie Inicjatywy ? 

 
 
 

3. Jaki jest system zarządzania Inicjatywą ? 
 
 
 

4. Jakie efekty realizacji Inicjatywy można zaobserwować na obecnym etapie jej 
wdrażania? 
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