
                                              UCHWAŁA Nr 1031 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 roku 

 

 

w sprawie: upoważnienia do podpisania listu intencyjnego w sprawie przystąpienia 

Województwa Wielkopolskiego do projektu TETRIS - TransEuropean public 

Transport Regional Innovative Strategy realizowanego w ramach Programu 

Interreg Europa Środkowa.      

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 596) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Upoważnia się Pana Jerzego Krigera, Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, do podpisania listu intencyjnego w 

sprawie przystąpienia  Województwa Wielkopolskiego do projektu TETRIS - TransEuropean 

public Transport Regional Innovative Strategy realizowanego w ramach Programu Interreg 

Europa Środkowa.      

 .   

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

                                                   

 



                                                                  Uzasadnienie  

    do uchwały nr  1031 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

  z dnia 17 września 2015 roku             

 

 

          Głównym celem projektu TETRIS jest długoterminowa poprawa planowania i 

koordynacji transportu publicznego w celu zwiększenia dostępności, wydajności i jakości 

systemu transportowego w regionie oraz lepszego połączenia obszarów wiejskich i 

peryferyjnych z głównymi węzłami i siecią TEN-T. Głównymi beneficjentami projektu będą 

pasażerowie transportu  publicznego, władze lokalne i regionalne oraz usługodawcy 

transportu publicznego. Koordynatorem projektu TETRIS jest Instytut Logistyki i 

Magazynowania w Poznaniu. Do członków konsorcjum należą także partnerzy z Włoch - 

Region Emilia Romagna i Uniwersytet w Pizie, ze Słowenii - Uniwersytet w Mariborze i 

firma Logiteh (firma doradcza wyspecjalizowana w tematyce transportu publicznego),  z 

Chorwacji  - Uniwersytet w Zagrzebiu i DUNEA (agencja rozwoju regionalnego z 

Dubrovnika ),  z Czech  CDV (Instytut Transportu) i ROPID (operator i integrator transportu 

publicznego w Pradze i regionie Bohemia) oraz z Polski firma Call Freedom (integrator 

rozwiązań IT dla transportu). Konsorcjum projektu TETRIS ubiega się o dofinansowanie w 

ramach pierwszego konkursu Programu Interreg Europa Środkowa. Program ten przewiduje 

dofinansowanie kosztów poniesionych przez partnerów projektu z Polski na poziomie 85 %. 

Projekt powinien rozpocząć się w połowie 2016 roku i byłby realizowany przez 36 miesięcy. 

Planowany całkowity budżet projektu wynosi 2.150.000 EURO.  

           Główna rola Urzędu Marszałkowskiego w projekcie będzie polegała na wspieraniu 

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w prowadzeniu analiz dotyczących tematyki 

projektu w odniesieniu do Wielkopolski, na konsultacjach związanych z tworzonym w 

projekcie narzędziem informatycznym TETRIS oraz na udziale w planowanym w 

Wielkopolsce projekcie pilotażowym. Proponowany budżet projektu dla Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego to 125.000 EUR.  

Wobec powyższego niezbędne jest wyznaczenie przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego osoby, która w imieniu Województwa Wielkopolskiego podpisze list 

intencyjny w sprawie przystąpienia do  projektu TETRIS oraz do konsorcjum partnerów 

projektu.   

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 


