
 

 

Uchwała nr 2596/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 września 2016 r. 
 

w sprawie: udzielenia upoważnień do podpisywania i zatwierdzania w imieniu 
Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu 
COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność 
MŚP w zglobalizowanych regionach”, realizowanego w ramach Programu INTERREG 
EUROPA. 
 
 
Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(j. t .Dz. U.  z 2016r. poz. 486), Zarząd Województwa uchwala, co następuje:  
 
 

§1 
 
Udziela się upoważnienia Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi Departamentu 
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, do podpisywania i 
zatwierdzania  
w imieniu Województwa Wielkopolskiego wszystkich dokumentów związanych z realizacją 
projektu COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność 
MŚP w zglobalizowanych regionach”, realizowanego w ramach Programu INTERREG 
EUROPA,  
a w szczególności do: 

1) podpisywania comiesięcznych kart czasu pracy pracowników zaangażowanych w 
realizację projektu,  

2) zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektu oraz podpisywania umów  
i dokonywania zmian w umowach dotyczących projektu, 

3) akceptacji dokumentów księgowych i dyspozycji przelewu środków, 
4) podpisywania raportów merytorycznych i rozliczeń finansowych z realizacji projektu, 

wraz z niezbędnymi załącznikami.  
§2 
 

W przypadku nieobecności Pani Beaty Joanny Łozińskiej, Dyrektora Departamentu Gospodarki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, upoważnia się Pana Jakuba 
Jackowskiego, p.o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, do podejmowania wszystkich czynności określonych  
w §1 niniejszej uchwały. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 

 

 



 

 

 
Uzasadnienie do uchwały nr 2596/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 września 2016 r. 
 

w sprawie: udzielenia upoważnień do podpisywania i zatwierdzania w imieniu 
Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu 
COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność 
MŚP w zglobalizowanych regionach”, realizowanego w ramach Programu INTERREG 
EUROPA. 
 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu jest partnerem projektu COMPETE IN „Konkurencyjne obszary 

poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” na podstawie 

Uchwały ZWW nr 814/2015 z 16 lipca 2015.   

Komitet Monitorujący Programu INTERREG EUROPA zatwierdził projekt 9 lutego 2016 r.  

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy francuskim Regionem Nord Pas de Calais-Picardie 

(Instytucja Zarządzająca Programem) a włoskim Miastem Reggio Emilia (Partner Wiodący 

projektu) została zawarta 22 kwietnia 2016 r., a umowa z partnerami projektu zostanie zawarta  

do końca br. 

 

Projekt zakłada wymianę doświadczeń między partnerami w zakresie wspierania rozwoju 

przedsiębiorstw poprzez podnoszenie ich innowacyjności oraz internacjonalizację. W efekcie 

poprzez zaangażowanie różnych partnerów z poszczególnych regionów (władze lokalne, 

instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, ośrodki badawcze) mają zostać wypracowane nowe 

mechanizmy wspierające lokalne inicjatywy i działania związane z umiędzynarodowieniem, które 

wzmocnią regionalne strategie rozwoju i promocji. Projekt realizowany jest we współpracy z 

partnerami  

z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski od 1 kwietnia 2016 r., a jego zakończenie 

przewidziane jest na 31 marca 2021 r.  

 

Bieżąca realizacja działań w projekcie związana jest ze sporządzaniem dokumentacji, niezbędnej 

do prawidłowego wypełniania obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie projektu 

oraz w umowie partnerskiej, a także w Podręczniku Programu i Wytycznych dla beneficjentów. 

Obejmuje to m.in. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, zaciąganie zobowiązań w 

związku z realizacją projektu oraz podpisywanie umów i dokonywanie zmian w umowach 

dotyczących projektu, akceptację dokumentów księgowych i dokonywanie dyspozycji przelewu 

środków,  

a także sporządzanie raportów merytorycznych i rozliczeń finansowych z realizacji projektu  

na potrzeby uzyskania refundacji ze środków UE.  

 

Powyższe upoważnienie pozwoli usprawnić bieżącą realizację projektu COMPETE IN  

przez Departament Gospodarki UMWW. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu  


