
UCHWAŁA Nr 1959/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z 5 maja 2016 r. 

 

w sprawie:  wprowadzenia „Procedury wydawania opinii potwierdzającej zgodność projektu 
w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) z Regionalną 
Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3)” 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 pkt. 1 i 6, art. 14 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U z 2016 r., poz. 486), Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 
 

Wprowadza się „Procedurę wydawania opinii potwierdzającej zgodność projektu w ramach 
Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 
2020 (RIS3)”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 
§2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 1959/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z 5 maja 2016 r. 

  

w sprawie: wprowadzenia „Procedury wydawania opinii potwierdzającej zgodność projektu 
w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) z Regionalną 
Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3)” 

 
 
 
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3) jest dokumentem 
opisującym założenia i sposób realizacji wielkopolskiej polityki innowacyjnej. Przyjęta w RIS3 
misja, wizja i cele strategii są osiągane dzięki realizacji programów strategicznych. Działania 
polityki innowacyjnej są również koncentrowane na obszarach inteligentnych specjalizacji, czyli 
dziedzinach, w których istnieje masa krytyczna przedsiębiorstw, koncentracja zatrudnienia i war-
tości dodanej brutto, przy jednoczesnym istnieniu potencjału naukowego. Inwestycja w te obszary 
może przynieść największy efekt w postaci transformacji gospodarczej w kierunku gospodarki 
opartej na wiedzy.   
 
Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) ma przyczynić się do realizacji programów kształcenia o profilu 
ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społe-
czeństwa. Przedmiotowa opinia potwierdza zgodność przedkładanych Zarządowi Województwa 
projektów z RIS3. 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.  
 
 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
  



Załącznik 12 – Wzór opinii samorządu województwa o zgodności projektu z regionalną strategią 
innowacji 

 
 

…….…………………………, dnia ……………….. 2016 r. 
 

OPINIA POTWIERDZAJĄCA ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z REGIONALNĄ STRATEGIĄ WOJEWÓDZTWA 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego [nazwa województwa], na podstawie UCHWAŁA Nr 

1959/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 5 maja 2016 r. [data i nr 

uchwały Zarządu lub innego odpowiedniego aktu prawnego]  

stwierdza, iż działania zaplanowane do realizacji w złożonym w odpowiedzi na ogłoszony 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016  

przez …………………XXXXXXXXXXXXXXX……….………………………………………………………………..……… 

…………………………..……………………………….……………………….………….……… nazwa i adres wnioskodawcy]  

projekcie pn. ……………XXXXXXXXXXXXXXXXX……………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………. [tytuł projektu],  

o sumie kontrolnej …………XXXXXX…………………………………………………………………………….. [suma 

kontrolna określona w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych],  

są zgodne z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. [nazwa 

województwa] przyjętą na podstawie UCHWAŁY Nr XXXX/2016 ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z XX XX 2016 r. [data i nr uchwały Sejmiku 

Województwa  lub innego odpowiedniego aktu prawnego]. 

 
 
 
 

 

[data, pieczęć i podpis Marszałka 
Województwa 

lub osoby upoważnionej wraz podaniem 
podstawy upoważnienia] 

 



1 

 

Załącznik nr 1 
  

„Procedura wydawania opinii potwierdzającej zgodność projektu w ramach Działania 
3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na 
lata 2015 – 2020 (RIS3)” 

 
§1 

Wstęp 
 

1. Konkurs w ramach Działania 3.1 PO WER ma na celu wsparcie projektów 
dotyczących realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo 
praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, 
rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: 
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne 

potrzeby społeczno – gospodarcze’ 
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno – 

gospodarczych, 
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 

realizację. 
2. Zgodnie z pkt. II.3 Uzyskiwanie opinii samorządu oraz pkt. VI.2 Kryterium dostępu nr 

11 Regulaminu konkursu w ramach Działania 3.1. PO WER składany w konkursie 
wniosek musi uzyskać opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność 
zaplanowanych w nim działań z Regionalną Strategią Innowacji województwa, na 
którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu. 

3. Zgodność z Regionalną Strategią Innowacji województwa oznacza w przypadku 
Województwa Wielkopolskiego zgodność z Regionalną Strategią Innowacji dla 
Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3). 

4. Samorząd Województwa Wielkopolskiego bierze udział w procedurze opiniowania 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 PO WER składanych 
do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wydając Opinię o zgodności 
projektu z RIS3 zwaną dalej Opinią. 

5. „Wzór opinii samorządu województwa o zgodności projektu z regionalną strategią 
innowacji” jest elementem dokumentacji konkursowej ogłoszonej przez NCBR. 
Powyższy dokument stanowi Załącznik nr 1. 

 
§2 

 
Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) 
 

1. Wnioskodawca przekazuje do Departamentu Gospodarki UMWW – komórki 
merytorycznej odpowiedzialnej za opiniowanie, wydrukowany, zarejestrowany i o 
nadanej sumie kontrolnej w systemie SOWA egzemplarz wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach Działania 3.1 PO WER wraz z załącznikiem nr 12.  

2. Do wniosku Wnioskodawca zobligowany jest dołączyć Dokument zgodności 
projektu z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 
(RIS3) potwierdzający zgodność przekazanego do UMWW projektu z RIS3 (wzór 
dokumentu dostępny jest na stronie internetowej www.iw.org.pl). Powyższy dokument 
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.  

3. Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć w formie papierowej osobiście, 
pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: 

http://www.iw.org.pl/
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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament 
Gospodarki, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 547 
w godzinach od 7.30 do 15.30. 

4. Wnioskodawca zobligowany jest wskazać we wskazanym dokumencie w §2 pkt. 3: 

 cel strategiczny i/lub operacyjny programu/ów strategicznego/ych, na rzecz 
których realizowany będzie proponowany program kształcenia, 

oraz 

 obszar/y inteligentnych specjalizacji, na rzecz których realizowany będzie 
proponowany program kształcenia.  

5. Ostateczny termin dostarczenia wniosków o dofinansowanie do UMWW ustala się na 
10 czerwca 2016 roku. W przypadku przesyłki kurierskiej lub pocztowej decyduje 
data wpływu do UMWW.  

 
§3 

Opinia w sprawie zgodności projektu z RIS3 
 

1. Opinia w sprawie zgodności z RIS3 wskazuje czy proponowany program kształcenia 
odpowiada określonym potrzebom w ramach obszarów inteligentnych specjalizacji  
i programów strategicznych ujętych w RIS3. 

2. Opinia jest wydawana zgodnie z „Kwestionariuszem oceny zgodności projektu 

złożonego w ramach konkursu 3.1 PO WER z Regionalną Strategią Innowacji dla 

Wielkopolski na lata 2015 - 2020 (RIS3)”. Kwestionariusz oceny stanowi Załącznik  

nr 3 do niniejszej procedury. 

3. Oceny zgodności projektu z RIS3 dokonuje Komisja Departamentu Gospodarki 
UMWW w składzie: 

a. Dyrektor Departamentu Gospodarki; 
b. Kierownik Oddziału Innowacji i Przedsiębiorczości; 
c. Pracownik Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji 

na podstawie złożonego do UMWW wniosku o dofinansowanie oraz dokumentu 
wskazanego w §2 pkt. 3. 

4. Przygotowany przez Departament Gospodarki UMWW projekt opinii (Załącznik nr 1) 
przedkładany jest do przyjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zgodnie 
z procedurami obowiązującymi w UMWW. 

5. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje decyzję o zgodności złożonego  
projektu z RIS3. 
 

 §4 
Przekazanie Opinii do Wnioskodawcy 

 
Opinia podjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazywana jest 
niezwłocznie Wnioskodawcy przez Departament Gospodarki.  

 
 



Załącznik nr 2 
 

 

Dokument zgodności projektu z Regionalną Strategią Innowacji dla 

Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3) 

1. Proszę wskazać program/programy strategiczne RIS3, z którymi zgodny jest projekt: 

 I. Innowacyjny Urząd      II. Innowacyjne przedsiębiorstwa 

 III. Skuteczne instytucje otoczenia biznesu  IV. Edukacja dla innowacji 

 V. Proinnowacyjny samorząd lokalny    VI. Wielkopolska Agenda Cyfrowa 

2. Proszę wpisać cel/cele strategiczne i/lub operacyjne RIS3, z którymi zgodny jest projekt wraz 

z krótkim uzasadnieniem (max. 1000 znaków ze spacjami): 

 

3. Proszę wskazać inteligentną specjalizację/specjalizacje, z którymi zgodny jest projekt wraz  

z krótkim uzasadnieniem (max. 1000 znaków ze spacjami): 

 Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów 

 Wnętrza przyszłości 

 Przemysł jutra 

 Wyspecjalizowane procesy logistyczne 

 Rozwój oparty na ICT 

 Nowoczesne technologie medyczne 

 

Uzasadnienie: 

 

 

…………………………………………. 

Data i podpis Wnioskodawcy 



Załącznik nr 3

4. Ocenę zatwierdził:

DATA PODPIS

DATA PODPIS

DATA PODPIS

TAK NIE

3. Dokonana ocena i jej weryfikacja pozwala na wydanie Opinii:

1. Oceny dokonał:

2. Ocenę zweryfikował:

III. Podsumowanie

3. Czy projekt wpisuje się w co najmniej 1 z obszarów inteligentnych specjalizacji określonych w RIS3?

2. Jaki cel/ cele strategiczne/operacyjne realizuje projekt?

TAK NIE

4. W jaki obszar/obszary inteligentnych specjalizacji RIS3 wpisuje się projekt?

II. Ocena projektu

1. Czy projekt realizuje co najmniej jeden z celów strategicznych, operacyjnych zawartych w RIS3?

TAK NIE

Suma kontrolna projektu

Nazwa projektu

Data wpływu wniosku:

Nazwa i adres wnioskodawcy 

I. Informacje podstawowe

Załącznik nr 2 

Kwestionariusz oceny zgodności projektu złożonego w ramach konkursu 3.1 PO WER z Regionalną Strategią 

Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 - 2020 (RIS3)


