
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Nr 1433 /2015 

z dnia 22.12.2015 roku 

 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi 

Departamentu Gospodarki do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu „Gospodarna Wielkopolska”  

w ramach działania 1.4.2 WRPO. 

 

 

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

(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

1) Udziela się Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi Departamentu Gospodarki 

pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w zakresie składania oświadczeń woli  

w imieniu Województwa Wielkopolskiego, w sprawach dotyczących realizacji projektu 

„Gospodarna Wielkopolska”, tj. do: 

a) podpisania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, 

b) podpisania zobowiązania do realizacji projektu w ramach Działania  

1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja 

gospodarcza regionu, 

c) podpisywania wniosków o płatność, 

d) zgłaszania zmian do projektu, 

e) podpisywania dokumentów sporządzonych przez instytucje upoważnione do kontroli 

projektu, 

f) podpisywania umów związanych z realizacją projektu. 

2) Do dokonania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

                   



Uzasadnienie 

uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                                 Nr 1433/2015 

z dnia 22.12.2015 roku 

  

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi 

Departamentu Gospodarki do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu „Gospodarna Wielkopolska”  

w ramach działania 1.4.2 WRPO. 

 

 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 beneficjentem działania 1.4.2 jest 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

Projekt Gospodarna Wielkopolska obejmuje kompleksową promocję gospodarczą  

i inwestycyjną regionu oraz budowę marki dla wzmocnienia konkurencyjności 

wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. W ramach projektu planuje się 

następujące działania: promocja gospodarcza, promocja inwestycyjna oraz opracowanie 

Marki Wielkopolska. 

Samorząd województwa wielkopolskiego przykłada dużą wagę do 

umiędzynarodowienia lokalnych przedsiębiorstw. Dotychczasowe działania podejmowane 

przez Samorząd województwa wielkopolskiego, szczególnie w ramach projektu kluczowego 

„Kompleksowa promocji gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” (Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.5 

Promocja regionalnej gospodarki) jednoznacznie potwierdziły duże zainteresowanie 

przedsiębiorstw rozwijaniem działalności na nowych rynkach, szczególnie pozaunijnych, 

jednocześnie wskazując na potrzebę wsparcia lokalnych przedsiębiorców w tym zakresie 

przez władze regionalne.  

Mając na uwadze konieczność skupienia się na najbardziej obiecujących branżach 

wielkopolskiej gospodarki w ramach prowadzonych działań promocyjnych główny nacisk 

położony będzie na wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa w strategicznych 

obszarach zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji jako inteligentne specjalizacje. 

Marka Wielkopolska będzie elementem spajającym realizowane działania promocyjne 

w zakresie wzmacniania wizerunku regionu, jako miejsca o dużym potencjale gospodarczym, 

opierającym swoją przewagę konkurencyjną na mieszkańcach tradycyjnie gospodarnych, ale 

poprzez społeczne zmiany - także kreatywnych i otwartych na innowacje. 

 

Powyższe pełnomocnictwo dla Dyrektora Departamentu Gospodarki znacznie 

usprawni bieżące prowadzenie działań w ramach wskazanego projektu. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


