
 

 

Uchwała  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr   1946 /2016 

z dnia  28 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w charakterze 

Partnera do projektu „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii 

inteligentnych specjalizacji (RELOS3)”, 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 2016r., poz. 486); Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

 

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

Wielkopolskiego w charakterze Partnera do projektu „Od regionalnej do lokalnej: udane 

wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji (RELOS3)” 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 w Poznaniu. 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr  1946 /2016 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego w charakterze 

Partnera do projektu „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii 

inteligentnych specjalizacji (RELOS3)”, w ramach Programu INTERREG EUROPA 

oraz upoważnienia do podpisania dokumentów aplikacyjnych powyższego projektu. 

 

 

 

Inteligentne specjalizacje to podejście do polityki w zakresie innowacji, edukacji i przemysłu 

zachęcające kraje i regiony do identyfikacji i inwestycji w ograniczoną liczbę obszarów 

priorytetowych, skupiając się na mocnych stronach i przewagach konkurencyjnych. Podejście 

to budowane jest w Wielkopolsce w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji tzw. trzeciej 

generacji (RIS3), w ramach której zidentyfikowano wielkopolskie inteligentne specjalizacje  

i określono 6 programów strategicznych służących jej wdrożeniu. 

 

Metropolia Bolonia z regionu partnerskiego Emilia Romania zaprosiła Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego do przygotowywanego w ramach Programu Interreg Europa 

projektu pt. „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych 

specjalizacji” (RELOS3). Główny cel projektu obejmuje działania na rzecz wdrażania  

i upowszechniania strategii inteligentnych specjalizacji (RIS3) na poziomie 

lokalnym/subregionalnym. W szczególności projekt dotyczyć będzie działań w obszarze 

inteligentnych specjalizacji (IS) o charakterze przemysłowym i wypracowania mechanizmów 

dostosowywania poszczególnych instrumentów np. regionalnych programów operacyjnych do 

wspierania projektów z obszarów zidentyfikowanych specjalizacji. Cel ten jest zbieżny  

z działaniami realizowanymi przez Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji w zakresie 

monitorowania, rozwijania i aktualizacji inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. 

 

Projekt stanowi wypełnienie dla aktualnie wdrażanego przez Departament Gospodarki,  

w ramach RIS3 2015-2020, programu strategicznego „Proinnowacyjny samorząd lokalny”,  

w szczególności dot. celu strategicznego 1: „Współpraca z samorządami lokalnymi  

w zakresie rozwoju specjalizacji subregionalnych”. Dodatkowo planowany projekt 

zorientowany na przemysł, obejmuje w różnym zakresie wszystkie zidentyfikowane  

w Wielkopolsce inteligentne specjalizacje (w tym w całości specjalizację pn. „Przemysł 

jutra”).  

 

Niewątpliwą wartość dodaną w projekcie stanowią partnerzy. Liderem projektu jest Lokalna 

Agencja Rozwoju Sabadell (Katalonia, w pobliżu Barcelony), pozostałymi planowanymi 

partnerami są m.in: Metropolia Bolonia (solidny partner, z którym  Wielkopolska realizowała 

już wspólnie projekty Interreg) oraz Metropolia Tartu (intelektualne centrum Estonii) 

Dodatkową zaletą realizacji projektu jest możliwość wsparcia planowanych przez 

Wielkopolskie Obserwatorium badań i analiz, w tym w szczególności, pracochłonnego 

międzynarodowego benchmarkingu regionów o podobnych specjalizacjach. 

 

Całkowity budżet projektu szacuje się na kwotę 1.200.000  EUR na okres 4 lat (planowane 

rozpoczęcie realizacji projektu: styczeń 2017, zakończenie: 2021).  

Budżet UMWW na cały okres realizacji projektu wyniósłby ok. 200 000,00 EUR, przy 



 

 

dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 170 

000,00 EUR (85%) i wkładzie własnym (15%) ok. 30 000,00 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 2016 r. 

W przypadku przyjęcia projektu RELOS3 do realizacji, konieczne będzie utworzenie 

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

Województwa Wielkopolskiego na 2017 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 5.1. Wsparcie ośrodków 

lokalnych, Cel operacyjny 9.4. Budowa partnerstwa dla innowacji) 

 

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

 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  


