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UCHWAŁA NR XVIII / 456 / 16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz 

Badań i Innowacji (ERRIN) 

 

 

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 486) oraz art. 1, art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach 

przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności 

lokalnych i regionalnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 91, poz. 1009 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża wolę przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do 

Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN). 

 

§ 2 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XVIII / 456 / 16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

 

W związku z wnioskiem nr 55/2015 Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy 

Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r., Biuro 

Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli wnioskowało na posiedzeniu Zarządu w dniu 

25 lutego 2016 r. o wyrażenie zgody na podjęcie działań prowadzących do przystąpienia 

Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN). 

Wniosek został przyjęty. 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach postępowania jednostek samorządu 

terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, konieczne jest 

podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie przystąpienia 

Województwa Wielkopolskiego do sieci ERRIN.  

 

ERRIN jest działającą w Brukseli siecią o dużej aktywności na forum unijnym. Ze względu na swój 

techniczny charakter, sieć angażuje w swoje działania przede wszystkim przedstawicieli szczebla 

administracyjnego i nie wymaga dużego zaangażowania na szczeblu politycznym. 

Jej członkami są przede wszystkim samorządy (miasta i regiony) oraz brukselskie przedstawicielstwa 

administracji lokalnej i regionalnej, ale również uniwersytety i ośrodki badawcze oraz agencje 

zaangażowane w rozwój lub wdrażanie polityki w dziedzinie badań i innowacji. Obecnie sieć liczy 

ponad 100 członków, w tym kilka polskich województw: kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie 

i pomorskie, a także dwa regiony partnerskie, z którymi BIWW dzieli siedzibę w Brukseli: Hesję 

i Emilię-Romanię. 

 

Działalność sieci ERRIN skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie badań 

i innowacji pomiędzy partnerami z całej Europy w ramach 15 sprofilowanych grup roboczych. Służy 

również podejmowaniu wspólnych działań i nawiązywaniu partnerstw projektowych. Członkostwo 

w sieci zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do aktualnych informacji na temat nowych regulacji 

unijnych w dziedzinie badań i rozwoju, ogłaszanych naborów wniosków w ramach programów 

unijnych oraz możliwości udziału w konferencjach tematycznych i innych ważnych inicjatywach. Sieć 

zapewnia wsparcie dla klastrów i innych organizacji w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, 

a także zwiększenie możliwości przystępowania tych podmiotów do projektów unijnych. ERRIN 

pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się 

w konsultacje i debaty reprezentując interesy swoich członków. W ten sposób sieć stara się wywierać 

wpływ na poszczególne polityki unijne w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb swoich 

członków. 

 

Sieć składa się z następujących organów wewnętrznych: 

Zgromadzenie Ogólne – w jego skład wchodzą reprezentanci wszystkich członków. Podejmuje decyzje 

strategiczne i zatwierdza budżet oraz plan prac sieci. Jest organizowane dwa razy do roku. 

Zarząd – składa się z 15 członków sieci wybranych na okres 3 lat. Zapewnia sprawne bieżące 

funkcjonowanie sieci i jej administracji oraz reprezentuje sieć na zewnątrz. Podejmuje decyzje, 
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z wyjątkiem tych w sprawach zarezerwowanych dla Zgromadzenia Ogólnego. Członkowie Zarządu 

spotykają się co najmniej 4 razy do roku w Brukseli.  

Sekretariat sieci - znajduje się w Brukseli i obecnie zatrudnia 4 osoby. Jego rolą jest wspieranie 

Zarządu w opracowywaniu i wdrażaniu celów strategicznych i operacyjnych oraz przekazywanie 

informacji i zapewnianie wsparcia organizacyjnego członkom sieci. 

 

W ramach ERRIN funkcjonuje 15 tematycznych grup roboczych, których obszary działań to m.in. 

bioekonomia, ICT, energia, zdrowie, inteligentne specjalizacje, zaawansowane systemy produkcji 

i nanotechnologia, design i przemysł kreatywny, turystyka i transport. 

 

Składka członkowska w sieci ERRIN wynosi 2700 euro (na 2016 r. – kwota jest corocznie indeksowana 

według belgijskiej stawki inflacji). Składka członkowska Woj. Wielkopolskiego może być opłacana 

z budżetu BIWW.   

 

Ze względu na swoją tematykę sieć ERRIN jest szczególnie interesująca dla Wielkopolski, ponieważ 

Województwo inwestuje w tworzenie i wspieranie kultury innowacji i przedsiębiorczości. 

Przystąpienie do sieci miałoby przede wszystkim na celu większe zaangażowanie wielkopolskich 

uczelni, przedsiębiorców, klastrów oraz Samorządu Województwa w działania z zakresu badań 

i innowacji. Członkostwo w ERRIN dałoby Samorządowi Województwa narzędzia do skutecznego 

śledzenia polityki unijnej w zakresie badań, rozwoju i innowacji, ze szczególnym naciskiem na 

program Horyzont 2020, który jest największym w historii unijnej źródłem finansowania inicjatyw 

dot. badań i innowacji (ok. 80 miliardów euro na lata 2014 – 2020). Udział w pracach sieci dałby 

podmiotom z regionu większe szanse na włączanie się w projekty międzynarodowe finansowane ze 

środków unijnych. Partnerzy z Wielkopolski mieliby również możliwość uczestniczenia w spotkaniach 

- wyselekcjonowanych zgodnie z priorytetami Województwa - grup roboczych, sesjach brokerskich, 

czy innych wydarzeniach będących okazją do nawiązania współpracy z podmiotami z innych regionów 

zajmujących się tą samą tematyką.  

 

Spotkania grup roboczych, jak i Zgromadzenia Ogólne sieci ERRIN odbywają się w Brukseli, dlatego 

Biuro Informacyjne Woj. Wielkopolskiego będzie reprezentowało Województwo Wielkopolskie 

przekazując następnie pozyskane informacje odpowiednim podmiotom z regionu.  Istnieje również 

możliwość aktywnego włączenia się w prace sieci na poziomie roboczym innych podmiotów 

reprezentujących Województwo.  

 

W celu zbadania potrzeb regionalnych w kontekście celowości przystąpienia do sieci ERRIN, 

w styczniu 2016 r. do podmiotów Województwa Wielkopolskiego zajmujących się zagadnieniami 

związanymi z dziedziną badań i innowacji, BIWW rozesłało ankietę. Otrzymano 73 odpowiedzi 

wyrażające zainteresowanie otrzymywaniem poszerzonych informacji z zakresu unijnego wsparcia 

badań i innowacji. W grupie respondentów znalazły się szkoły wyższe, ich instytuty i ośrodki 

badawcze, samorządy oraz przedsiębiorstwa, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 

Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznański Park 

Naukowo-Technologiczny, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Wielkopolski Klaster 

Kolejowy, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Starostwo 

Powiatowe w Poznaniu oraz Urząd Gminy Grodzisk Wielkopolski. Wyniki badania pokazały, iż istnieje 

zapotrzebowanie na poszerzenie działań informacyjnych w dziedzinie badań i innowacji. 

 

 


