
 

Uchwała Nr 1906/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego 

w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” w ramach Działania  

1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza 

regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach 

trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020. 

 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2,  art. 37 ust. 1, 

art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

217) oraz na podstawie uchwały nr 888/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r.  

w sprawie identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Gospodarna Wielkopolska” 

jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektowi  

Nr RPWP.01.04.02-30-0002/15 pn. „Gospodarna Wielkopolska” złożonemu przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 16 999 999,83 zł 

(szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze). 

 

§ 2 

 

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl 

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 
 

 



   

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 1906/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego 

w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” w ramach Działania  

1.4  „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza 

regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach 

trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020. 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów może nastąpić  

w trybie pozakonkursowym, przy czym mogą być to w szczególności projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub projekty dotyczące realizacji zadań 

publicznych. 30 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 888/2015  
w sprawie identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Gospodarna 

Wielkopolska” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Na podstawie art. 48 ust. 5 rzeczonej ustawy właściwa instytucja wybiera do dofinansowania 

projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów albo spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 

wymaganą liczbę punktów.  

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowany został na etap oceny 

merytorycznej. 18 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny 

Projektów, na którym pozytywnie oceniono projekt Nr RPWP.01.04.02-30-0002/15 pn. „Gospodarna 

Wielkopolska”. 

Projekt uzyskał 25 z 30 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 83,33% maksymalnej 

liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi 16 999 999,83 zł.   

Celem projektu „Gospodarna Wielkopolska” jest rozwój kompleksowego systemu zarządzania 

promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz budowa Marki Wielkopolski dla wzmocnienia 

konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Promocja gospodarcza 

obejmuje udział w międzynarodowych targach w celu prezentacji potencjału gospodarczego regionu  

na rynkach zagranicznych. Promocja inwestycyjna zakłada prezentację terenów, nieruchomości  

i projektów inwestycyjnych. Budowa Marki Wielkopolska stanowi element spajający wszystkie 

działania promocyjne realizowane w projekcie. W ramach Marki stworzony zostanie system 

identyfikacji wizualnej oraz system certyfikacji. Prowadzone działania przełożą się na wzrost 

umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki, co prowadzić będzie do podniesienia konkurencyjności 

wielkopolskich firm na rynku światowym i pozwoli zbudować wizerunek Wielkopolski jako regionu  

o dużym potencjale ekonomicznym dającego stabilne warunki rozwoju. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 

uzasadnione. 
 

 
 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


