
 

 

Uchwała  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr   814 /2015 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w charakterze 

Partnera do projektu „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: 

konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach COMPETE IN” , w ramach 

Programu INTERREG EUROPA oraz upoważnienia do podpisania dokumentów 

aplikacyjnych powyższego projektu. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

 

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

Wielkopolskiego w charakterze Partnera do projektu „Konkurencyjne obszary poprzez 

internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach COMPETE 

IN” w ramach Programu INTERREG EUROPA. 

 

2. Upoważnia się Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pana Leszka 

Wojtasiaka, do podpisania Deklaracji Partnerskiej (Partner Declaration) dot. niniejszego 

projektu wraz z niezbędnymi załącznikami i przekazania go Liderowi Projektu.  

 

 

§2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr   814 /2015 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w charakterze 

Partnera do projektu „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: 

konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach COMPETE IN” , w ramach 

Programu INTERREG EUROPA oraz upoważnienia do podpisania dokumentów 

aplikacyjnych powyższego projektu. 

 

 

 

Eksploracja nowych rynków jest podstawą do zapewnienia rozwoju gospodarczego 

wielkopolskich przedsiębiorców, a w konsekwencji całego regionu. W tym celu władze 

województwa podejmują szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu 

internacjonalizacji firm z regionu i jednocześnie promują wielkopolską gospodarkę w świecie. 

 

Projekt zakłada wymianę doświadczeń między partnerami w zakresie wspierania rozwoju 

przedsiębiorstw poprzez podnoszenie ich innowacyjności oraz internacjonalizację. W efekcie 

poprzez zaangażowanie różnych partnerów z poszczególnych regionów (władze lokalne, 

instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, ośrodki badawcze) mają zostać wypracowane nowe 

mechanizmy wspierające lokalne inicjatywy i działania związane z umiędzynarodowieniem, 

które wzmocnią regionalne strategie rozwoju i promocji. 

 

Propozycję udziału w projekcie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

otrzymał bezpośrednio od Lidera Projektu – władz włoskiego miasta Reggio Emilia. Swój 

udział zgłosili także: region partnerski Wielkopolski Emilia-Romagna (Włochy), miasto 

Galve (Szwecja), Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach  

(Polska), Rada Dystryktu Wakefield (Wielka Brytania) oraz Instytut Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw w Walencji (Hiszpania).  

 

Całkowity budżet projektu szacuje się na kwotę 1.631.236,00  EUR na okres 5 lat (planowane 

rozpoczęcie realizacji projektu: styczeń 2016, zakończenie: grudzień 2020).  

Budżet UMWW na cały okres realizacji projektu wyniósłby ok. 117.280,00 EUR, przy 

dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 99.688,00 

EUR (85%) i wkładzie własnym (15%) wynoszącym 17.592,00 EUR.  

 

Uchwała stanowi podstawę złożenia wniosku aplikacyjnego dot. ww. projektu wraz 

z niezbędnymi załącznikami, wśród których jest „Deklaracja Partnera”, będąca deklaracją 

zaangażowania w realizację projektu. Uchwała nie pociągnie za sobą konsekwencji 

finansowych w bieżącym roku budżetowym, gdyż projekt nie przewiduje działań w 2015 r. 

W przypadku przyjęcia projektu COMPETE IN do realizacji, konieczne będzie utworzenie 

odrębnego planu finansowego dla projektu i umieszczenie go w planie wydatków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego na 2016 r., a także wprowadzenie budżetu projektu do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego. 

 



 

 

Projekt jest zgodny z celami wyznaczonymi w „Zaktualizowanej Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” (cel operacyjny 6.9. Tworzenie warunków dla 

ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne) i „Regionalnej Strategii Innowacji 

dla Wielkopolski na lata 2015-2020” (cel II.3.5. Zwiększenie poziomu internacjonalizacji 

przedsiębiorstw i ich sieci). Ponadto projekt wpisuje się w założenia „Strategii Promocji 

Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020” (cel 1: Pobudzanie 

współpracy instytucjonalnej na rzecz promocji gospodarczej oraz cel 3: Rozszerzanie 

działalności wielkopolskich przedsiębiorstw na rynki zewnętrzne). 

 

W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały uważa się za celowe. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 


