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UCHWAŁA Nr XXI/549/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 lipca 2016 r. 
 
 

 
w sprawie przyjęcia projektu „Listu intencyjnego w sprawie współpracy gospodarczej 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz Stanem Karnataka 
(Republika Indii)” 

 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 14 i art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 roku poz. 486) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie ustalenia treści „Listu intencyjnego w sprawie 
współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) 
oraz Stanem Karnataka (Republika Indii)”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Projektowana uchwała, o której mowa w § 1, zostanie uchwalona po udzieleniu zgody 
ministra właściwego do spraw zagranicznych. 
 

§ 3 
 

Uchwałę oraz kopię „Listu intencyjnego”, o którym mowa w § 1, przekazuje się zgodnie z art. 
77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ministrowi 
właściwemu do spraw zagranicznych, celem uzyskania zgody na realizację inicjatywy 
zagranicznej i podpisanie „List intencyjnego”. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXI/549/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 18 lipca 2016 r.   

w sprawie przyjęcia projektu  
„Listu intencyjnego w sprawie współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz Stanem Karnataka (Republika Indii)”. 

 
 
Województwo Wielkopolskie od lat podejmuje wielotorowe działania mające za zadanie 
stworzenie warunków dla ekspansji gospodarczej województwa na rynki zewnętrzne. 
Upatrując zatem szansę dla rozwoju gospodarczego regionu poprzez ekspansję 
wielkopolskich przedsiębiorstw na rynki zewnętrzne podjęło starania związane z 
nawiązaniem współpracy gospodarczej z Indiami.  
 
Analizy gospodarki indyjskiej jednoznacznie wskazują, iż znajduje się ona na ścieżce 
ożywienia wpieranego przez prawidłowe działania władz, a dalekowzroczna polityka 
eksportowo-importowa poprawiła konkurencyjność eksportu krajowego i stworzyła 
sprzyjające warunki do szybkiego zwiększenia importu.  
 
Rząd indyjski jest otwarty na bezpośrednie inwestycje oraz międzynarodową współpracę o 
czym świadczy realizowany program gospodarczy „Make in India”.  Indie zintensyfikowały 
również w 2016 roku negocjacje z Unią Europejską zmierzające do podpisania porozumienia 
o wolnym handlu, które docelowo ma znieść ograniczenia we wzajemnym dostępie do 
rynków. 
 
Potwierdzeniem możliwości jakie daje wejście na rynek indyjski były organizowane w latach 
ubiegłych misje wielkopolskich przedsiębiorców do Indii, a także udział przedstawicieli Indii                      
w Światowych Dniach Innowacji oraz wizytach studyjnych o charakterze gospodarczym                          
w Wielkopolsce, które pozwoliły nakreślić przyszłe ramy współpracy pomiędzy regionami. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, a także z uwagi na ogromne możliwości jakie daje 
wielkopolskim przedsiębiorcom wejście na rynek indyjski, podpisanie „Listu intencyjnego w 
sprawie współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita 
Polska) oraz Stanem Karnataka (Republika Indii)”, stanowić będzie istotne wsparcie dla 
zintensyfikowania wzajemnej współpracy. 
 
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż podjęcie powyższej Uchwały pozwoli na realizację zapisów 
„Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020”, w 
szczególności Celu Strategicznego 6 tj. wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu oraz 
Celu Operacyjnego 6.9 tworzenia warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki 
zewnętrzne, jak również realizację zapisów „Strategii Promocji Gospodarczej Województwa 
Wielkopolskiego 2011-2020”. Obszary współpracy zawarte w „Liście Intencyjnym” określają 
natomiast dziedziny będące Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Wielkopolskiego 
wynikającymi z RIS3. 
 
W związku z powyższym podjęcie Uchwały uznaje się za uzasadnione. 


