
UCHWAŁA Nr 1090/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 wrze śnia 2011 r. 

w sprawie:  ogłoszenia konkursu pn.: „Wielkopolskie  Klastry na rzecz 
Innowacyjno ści - monografia” realizowanego w ramach zada ń 
projektu systemowego „Regionalne sieci innowacji i promocja 
innowacji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 
Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, dział anie 8.2. Transfer 
wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie  In nowacji.  

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

§1 

Ogłasza się konkurs pn.: „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - monografia”, 
w ramach zadań projektu systemowego „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji 
w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne kadry 
gospodarki, działanie 8.2. Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie  
Innowacji. 

§2 

Zatwierdza się Regulamin Konkursu „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - 
monografia” dotyczący realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Pani Beacie Joannie Łozińskiej - Dyrektorowi 
Departamentu Gospodarki. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 1090/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 wrze śnia 2011 r. 

w sprawie:  ogłoszenia konkursu pn.: „Wielkopolskie  Klastry na rzecz 
Innowacyjno ści - monografia” realizowanego w ramach zada ń 
projektu systemowego „Regionalne sieci innowacji i promocja 
innowacji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 
Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, dział anie 8.2. Transfer 
wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie  In nowacji. 

 
Konkurs „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - monografia” ukierunkowany jest 
na wyłonienie i wsparcie działań realizowanych przez wielkopolskie inicjatywy klastrowe, 
które swoją działalnością wpisują się w zapisy Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020. Wsparcie polegać będzie na realizacji 
promocyjnego materiału monograficznego zwycięskich inicjatyw klastrowych 
obejmującego ich dokonania, wybrane zagadnienia wraz z innowacyjnymi produktami, 
które przez dany klaster są oferowane. 
 
Wyróżnienie i wsparcie najlepszych działań promocyjnych inicjatyw klastrowych 
Województwa Wielkopolskiego stanowi realizację celów sformułowanych w strategicznych 
dokumentach wspólnotowych, krajowych i regionalnych w tym m.in. realizację zapisów 
Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020, Programu 
Strategicznego: Innowacyjne Przedsiębiorstwa. 
Program zakłada m.in. wsparcie rozwoju przedsiębiorstw dostosowane do ich potrzeb oraz 
wsparcie zgodne z następującymi liniami horyzontalnymi: doskonałości w zarządzaniu, 
innowacyjności i internacjonalizacji oraz zaawansowanego wykorzystania technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych. 
 
 
Wartość nagród w konkursie pn. „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - 
monografia” została zabezpieczona do kwoty 70.000,00 zł brutto w ramach projektu 
systemowego „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2. 
Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie  Innowacji – dział 150, rozdział 
15013, paragraf:  4397 – 59.500,00 

4399 – 10.500,00 
 
 
Wobec powyższego przyjęcie Uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu jest uzasadnione. 
 
 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr 1090 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z 22 września 2011 r. 

 
Regulamin Konkursu „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjno ści - monografia” 
 

§ 1 
Ogólne zasady Konkursu 

 
1. Konkurs „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjno ści - monografia” , zwany 

dalej Konkursem realizowany jest w ramach projektu „Regionalne sieci innowacji 
i promocja innowacji w regionie” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. 
Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie  Innowacji) i  jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
3. Konkurs realizowany jest przez Departament Gospodarki. 
4. Użyte w niniejszym Regulaminie, począwszy od paragrafu 2 niniejszego regulaminu, 

pojęcia oznaczają: 
a. Klaster : geograficzne skupisko przedsiębiorstw działających w tym samym 

bądź pokrewnych sektorach przemysłu lub usług, generujące interakcje 
i funkcjonalne powiązania pomiędzy firmami i instytucjami (instytucjami 
otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-naukowymi, samorządem 
regionalnym),  obejmujące swym zasięgiem zarówno pionowe jak i poziome 
powiązania, charakteryzujące się ciągłą konkurencją i kooperacją. 

b. Inicjatywa Klastrowa : forma mobilizacji, integracji i komunikacji grupy 
podmiotów funkcjonujących w klastrze. Nie jest ona tożsama z klastrem, 
ponieważ z reguły nie uczestniczą w niej wszystkie funkcjonujące w klastrze 
podmioty. Inicjatywa klastrowa służy przede wszystkim komunikacji – 
definiowaniu wspólnych celów i ukierunkowaniu konkretnych działań 
prorozwojowych (indywidualnych lub wspólnych), realizowanych później, czy 
to przez poszczególne podmioty wchodzące w skład klastra, jego 
koordynatora, czy też przez konsorcja tych podmiotów. 

c. Koordynator IK : podmiot prawny, powołany lub wyznaczony w celu 
realizacji lub koordynacji uzgodnionych działań, w tym np. świadczenia 
określonych usług na rzecz podmiotów działających w inicjatywie klastrowej 
i klastrze (wymiany informacji, analiz rynkowych, szkoleń i doradztwa, 
wspólnej promocji, udostępniania wspólnej infrastruktury, transferu 
technologii itp.). 

 
§ 2 

Cel Konkursu 
 
1. Celem bezpośrednim Konkursu jest promocja działań  realizowanych przez 

wielkopolskie inicjatywy klastrowe , zwane dalej Inicjatywami Klastrowymi, w skrócie 
IK, które wpisują się w zapisy Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2010-2020, zwanej dalej RSI. 

2. Konkurs ma za zadanie wyłonić te Inicjatywy Klastrowe, które poprzez konsekwentne 
działanie na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarką, 
samymi przedsiębiorcami oraz samorządami lokalnymi i instytucjami otoczenia 
biznesu, przyczyniają się do wzrostu transferu wiedzy i technologii w Wielkopolsce. 



3. Celem długofalowym Konkursu jest zwiększenie znaczenia i wpływu wielkopolskich 
klastrów, poprzez wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych przez nie 
realizowanych. 

§ 3 
Uczestnicy Konkursu 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być Koordynatorzy wielkopolskich IK, mający siedzibę 

na terenie województwa wielkopolskiego oraz posiadający osobowość prawną. 
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Koordynator IK, który posiada co najmniej 

rok udokumentowanej działalności na rzecz danego Klastra.  
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie „Formularza 

zgłoszeniowego ” (zał. nr 1) i złożenie go osobiście lub za pośrednictwem publicznego 
operatora pocztowego w terminie określonym w § 8 ust. 2 na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departa ment Gospodarki, 61-
541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 , wraz z aktualnym dokumentem rejestracyjnym 
Uczestnika Konkursu (potwierdzeniem aktualności jest oświadczenie wnioskodawcy 
o zgodności dokumentu ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku).  

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy winien zawierać: 
1) Nazwę IK, dane teleadresowe Koordynatora IK oraz osobę do kontaktu w sprawie 

Konkursu. 
2) Krótki opis i charakterystykę IK i Klastra. 
3) Propozycje zawartości monografii, wraz ze spisem treści, działami tematycznymi, 

przewidywaną objętością. 
4) Uzasadnienie celowości wsparcia oraz informację o przewidywanym wpływie 

opracowania na rozwój danego klastra. 
5) oświadczenia o:  

a. zgodności informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym ze stanem 
faktycznym, 

b. zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji, 
c. nienaruszaniu praw osób trzecich,  
d. wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestnika i 

wniosku konkursowego w celach związanych z realizacją i promocją 
konkursu, 
 

3. Formularz zgłoszeniowy winien być podpisany przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji, zgodnie z dokumentem rejestracyjnym, opatrzony pieczęcią. 

4. Podanie nieprawdziwych danych wyklucza z udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu 
jest zobowiązany do potwierdzenia, na wezwanie Organizatora, podanych danych. 

5. Opis IK, wraz z opisem działania winien być dokonany w całości na formularzu 
zgłoszeniowym. 

6. Dokumentacja konkursowa winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjno ści - monografia ”. 

7. W przypadku przekazania dokumentacji konkursowej pocztą decyduje data wpływu do 
miejsca określonego w § 4 ust. 1. 

8. Dokumentację składaną osobiście należy przekazać do miejsca określonego  
w § 4 ust. 1, w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Departamentu Gospodarki. 



9. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje dodatkowe dotyczące 
spraw nieuregulowanych w regulaminie dostępne są na stronach internetowych 
www.innowacyjna-wielkopolska.pl i www.rsi-wielkopolska.pl. 

10. Ogłoszenie Konkursu nastąpi na stronach internetowych www.innowacyjna-
wielkopolska.pl i www.rsi-wielkopolska.pl. 

11. Dokumentacja konkursowa powinna być sporządzona w języku polskim, przekazana w 
formie wydruku na papierze, w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD 
albo DVD.  

12. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
13. Dopuszcza się zgłoszenie do Konkursu w konsorcjach, reprezentowanych poprzez 

podmiot będący liderem konsorcjum. 
 

§ 5 
Kryteria oceny 

 
1. W Konkursie ocenie podlegać będą wnioski, spełniające warunki formalne 

uczestnictwa określone w § 3 i § 4. 
2. Ustanawia się następujące kryteria oceny: 

 
1) Jakość i zawartość merytoryczna propozycji monografii, 
2) Zasadność wsparcia, 
3) Wpływ opracowania na rozwój danego klastra. 

 
§ 6 

Komisja Konkursowa, tryb oceny formalnej zgłosze ń 
 
1. Komisja Konkursowa liczy 3 osoby.  
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli Departamentu Gospodarki, 
3. Komisję Konkursową powołuje i odwołuje  Dyrektor Departamentu Gospodarki, który 

jest Przewodniczącym Komisji Konkursowej. 
4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący, którego głos w sprawach 

dotyczących prac Komisji Konkursowej jest decydujący. 
5. Skład Komisji Konkursowej jest jawny. 
6. Oceny pod względem formalnym formularzy zgłoszeniowych dokonuje zespół 

pracowników DRG na formularzu oceny formalnej (zał. nr 2) w terminie 5 dni roboczych 
od zamknięcia naboru.  

 
§ 7 

Porządek pracy Komisji Konkursowej, ocena merytoryczna 
 
1. Komisja Konkursowa zbiera się w terminie do 7 dni roboczych od zamknięcia naboru. 
2. Członkowie Komisji Konkursowej otrzymują uwierzytelnione kopie formularzy 

zgłoszeniowych (zał. nr 1) wszystkich uczestników spełniających wymogi formalne 
wraz z formularzami oceny merytorycznej (zał. nr 3). 

3. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny zgłoszonych wniosków na podstawie 
kryteriów określonych w § 5 ust. 2 Regulaminu Konkursu i zgodnie z punktacją 
określoną w formularzu oceny merytorycznej (zał. nr 3). 

4. Członkowie Komisji Konkursowej wypełniają formularz oceny merytorycznej wniosku 
dla każdego uczestnika Konkursu oddzielnie. 

5. Jeden członek Komisji Konkursowej może przyznać jednemu Uczestnikowi Konkursu 
maksymalnie 30 punktów (maksymalnie 10 punktów za każde z trzech kryteriów oceny 
wymienionych w § 5 ust. 2 Regulaminu Konkursu). 



6. Po wypełnieniu formularzy oceny merytorycznej podsumowane zostają wyniki 
z formularzy ocen i sporządzona zostaje lista rankingowa Uczestników Konkursu (zał. 
nr 4). 

7. Laureatami Konkursu zostaje 2 Uczestników Konkursu, którzy otrzymali największą 
liczbę punktów.  

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.innowacyjna-
wielkopolska.pl i www.rsi-wielkopolska.pl. 

 
§ 8 

Terminy 
 

1. Ogłoszenie Konkursu do 5 października 2011 roku. 
2. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do dwóch tygodni od daty 

ogłoszenia Konkursu. 
3. Termin ogłoszenia wyników nastąpi w terminie do dwóch tygodni od daty ostatecznego 

terminu zgłoszeń do Konkursu. 
§ 9 

Nagrody 
 
1. Nagrodą w Konkursie „Wielkopolskie Klastry na rzecz innowacyjno ści – 

monografia ” jest podpisanie Umowy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
z Laureatem Konkursu. 

2. Przedmiotem Umowy będzie wykonanie przez Laureata Konkursu monografii zgodnie 
z wnioskiem konkursowym oraz podpisaną Umową za ogólną kwotę 35.000,00 zł 
brutto. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w przypadku naruszenia 
przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z punktów Regulaminu. 

4. Termin realizacji umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu Konkursu upływa 15 
grudnia 2011 roku. 

§ 10 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Uczestnicy Konkursu powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie 

do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu Konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów realizacji Konkursu. 
3. Zmiana terminu  Konkursu musi być ogłoszona na stronach internetowych 

www.innowacyjna-wielkopolska.pl i www.rsi-wielkopolska.pl. 
4. Organizator ma prawo publikacji i upowszechniania wyników będących produktami 

działań. 
5. Każdy realizator projektu konkursowego zobowiązuje się do współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podczas zbierania danych 
analitycznych, niezbędnych dla kształtowania polityki pro-klastrowej w województwie 
wielkopolskim. 

 
Lista zał ączników  
 
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 2  - formularz oceny formalnej 
Załącznik nr 3  - formularz oceny merytorycznej 
Załącznik nr 4  - lista rankingowa Uczestników Konkursu 
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WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
       w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności – monografia” 
 
Tab. 1 Dane teleadresowe uczestnika 

 

„Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - 

monografia” 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

Nr zgłoszenia  Data wpłynięcia  

INFORMACJA O UCZESTNIKU 

NAZWA UCZESTNIKA 
/Koordynator inicjatywy klastrowej/ 

 

Dane adresowe  

Ulica i nr 
 

Kod pocztowy i miasto  

Telefon  

Fax  

E-mail 
 

Adres www 
 

Dane kierującego podmiotem / sposób 
reprezentacji 

 

Funkcja  

Imię i nazwisko  

Telefon i e-mail  

Sposób reprezentacji (uprawnienie do 
podpisywania umów) 

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:  
Imię i nazwisko  

Stanowisko służbowe  
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WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
       w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Telefon i Fax  

E-mail  

 
 
 
Tab. 2  Opis Inicjatywy Klastrowej 

Opis i charakterystyka IK 
1. Krótki opis IK  
2. Data powstania i forma 

prawna koordynatora 
 

3. Przyjęty model 
finansowania 

 

4. Lista zrzeszonych w IK 
przedsiębiorstw z 
zaznaczeniem ich wielkości 
(mikro, małe, średnie, duże)  

 

5. Lista partnerów  (jednostki 
naukowo badawcze, 
uczelnie, jednostki otoczenia 
biznesu, samorząd lokalny, 
inne) zrzeszonych lub 
współpracujących z IK.  

 

6. Dotychczasowe 
zrealizowane działania wraz 
z podaniem źródła 
finansowania 

 

7. Zakres branżowy i 
terytorialny  IK i Klastra 

 

 
Tab. 3 Monografia 

Propozycja zawartości monografii, wraz ze spisem treści, działami tematycznymi, przewidywaną 
objętością  
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WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
       w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

1. Uzasadnienie celowości wsparcia. 

 
 

 
 
 
 
2. Wpływ opracowania na rozwój danego klastra. 

 

 
Oświadczenia 

Tab. 4 Oświadczenia koordynatora 
1. Oświadczam, że informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

………………………………………………………………………………………….. 
Data                                     Podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia uczestnictwa i pieczęć  
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach 

związanych z realizacją i promocją konkursu „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - 
monografia” - przez Organizatora Konkursu. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
Data                                           Podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia uczestnictwa i pieczęć 
 
3. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i będę przestrzegać jego postanowień. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
Data                                           Podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia uczestnictwa  i pieczęć 
 
4. Oświadczam, że opisane działania są własnego autorstwa i nie naruszają praw osób trzecich. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
Data                                            Podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia uczestnictwa i pieczęć 
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WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
       w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności – monografia” 

 
Poznań, …………. 2011 r. 

 
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ 

Do konkursu „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - monografia” 
 

NAZWA UCZESTNIKA:  ………………………………………  

 
 
 

 
WARUNKI FORMALNE 
 

 
TAK 
 

 
NIE 

1. Czy Formularz Zgłoszeniowy został zgłoszony w terminie ?   

2. Czy Formularz Zgłoszeniowy został złożony w zamkniętej kopercie ?   

3. Czy zgłoszenie zostało złożone przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie ?   

4. Czy zgłoszenie zostało złożone na obowiązującym wzorze Formularza Zgłoszeniowego ?   

5. Czy  zgłoszenie zostało opracowane w języku polskim ?   

6. Czy Formularz Zgłoszeniowy jest kompletny i zawiera odpowiedzi na wszystkie 
wymagane pytania? 

  

7. Czy Formularz Zgłoszeniowy został podpisany przez upoważnione osoby ?   

8. Czy w Formularzu Zgłoszeniowym zawarte są i podpisane wszystkie oświadczenia?   

9. Czy do Formularza Zgłoszeniowego dołączone są wymagane załączniki   

10. Czy Formularz Zgłoszeniowy jest prawidłowo opieczętowany ?    

 
Zgłoszenie spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej.  
 
 
…………………………                  ………………………………………… 
           Data                                                                                                            Podpis przewodniczącego zespołu DRG 
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FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ 
Do konkursu  „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - monografia” 

 

NAZWA UCZESTNIKA:  ……………………………………………. 
  …..………………………………………... 

 
 
 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE 
 

 
PUNKTY 
 

1. Jakość i zawartość merytoryczna propozycji monografii (pkt. od 0 do 10)  

2. Zasadność wsparcia (pkt. od 0 do 10)  

3. Wpływ opracowania na rozwój danego klastra (pkt. od 0 do 10)  

 
RAZEM 

 

 
 
Uwagi dodatkowe: ………………………………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
………………………….       …………………………. 
 
              Data                                                                                                                  Czytelny  podpis  
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności – monografia” 

 
Poznań, …………. 2011 r. 

 
LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKOW KONKURSU 

 „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności - monografia” 
 

 
 
 

Lp. NAZWA UCZESTNIKA 
Ilo ść 

punktów 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  
 
 
…………………………                  ………………………………………… 
           Data                                                                                                Podpis przewodniczącego Komisji Konkursowej 
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