
 
Uchwała 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
nr 3763/2017 

z dnia 1 czerwca 2017 r. 
w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera  

do konsorcjum przygotowującego projekt o akronimie C-Track 50,  
w ramach Programu Horyzont 2020  

 
 

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 2016 r., poz. 486 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje:  
 

§1 
Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Województwa 
Wielkopolskiego w charakterze Partnera do konsorcjum przygotowującego projekt o akronimie  
C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” (Umieszczenie 
regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050), który zostanie złożony na konkurs  
w ramach Programu Horyzont 2020.  
 

§2 
Upoważnia się Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Krzysztofa Grabowskiego,       
do podpisania dokumentów aplikacyjnych projektu C-Track 50.  
 
 

§3 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr 3763/2017 
z dnia 1 czerwca 2017r. 

w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do 
konsorcjum przygotowującego projekt o akronimie C-Track 50,  

w ramach Programu Horyzont 2020  
 

Projekt dotyczy opracowania strategii dochodzenia do neutralności w emisji CO2 do roku 2050  
w regionach uczestniczących w projekcie. Sam wniosek został opracowany w ubiegłym roku  
i złożony na konkurs EE-09 ogłoszony w roku 2016. Pomimo uzyskania wysokiej oceny projekt 
nie uzyskał dofinansowania i został umieszczony na liście rezerwowej. Koordynator projektu 
podjął decyzję o ponownym jego składaniu na tegoroczny konkurs. W uaktualnionej wersji 
zostały uwzględnione drobne uwagi z poprzedniej oceny i rozszerzono konsorcjum o dwa 
podmioty  
i kraje. W obecnej postaci skład konsorcjum to 13 partnerów, w większości agencje energetyczne, 
pochodzących z 12 krajów: Grecja, Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, Polska 
(UMWW), Węgry, Łotwa, Rumunia, Austria i Belgia. Koordynatorem jest Narodowy Uniwersytet 
Techniczny w Atenach, Grecja. 

Proponowany projekt ma na celu wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki 
energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 
2050, jak również promować wielopoziomowe zarządzanie w celu umożliwienia władzom 
lokalnym rozwijania, finansowania i realizowania ambitnych planów działań na rzecz 
zrównoważonej energii (odpowiednikiem są plany gospodarki niskoemisyjnej w Polsce), a także 
działań na rzecz klimatu z celem osiągnięcia neutralność emisji dwutlenku węgla do roku 2050. 
Projekt ma również zapewnić synergię z inicjatywami europejskimi, takimi jak Porozumienie 
Burmistrzów (CoM) i Inteligentne Miasta i Społeczności (ang. Smart Cities & Communities). 
Przystąpienie  do inicjatywy CoM nie jest warunkiem koniecznym przy realizacji projektu. 
W ramach projektu planowany jest przegląd procesów planowania energetycznego  
w uczestniczących w ramach projektu regionach (krajach), wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk wraz ze wzajemnym uczeniem się, a także zrewidowanie lub wyznaczenie regionalnych 
priorytetów energetycznych do roku 2050. 

W przypadku Wielkopolski uaktualniony zostanie również poradnik „Wielkopolski Regionalny 
Plan działań na Rzecz Zrównoważonej Energii w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności 
energetycznej” stanowiący informację dla burmistrzów i wójtów z Wielkopolski zamierzających 
przystąpić do inicjatywy CoM. Przedmiotowe opracowanie powstało w roku 2011 jako jeden  
z rezultatów projektu ENNEREG realizowanego w międzynarodowym konsorcjum z Programu 
Inteligentna Energia dla Europy. 

Ponadto, pięć chętnych wielkopolskich gmin otrzyma wsparcie merytoryczne przy 
zweryfikowaniu lub opracowaniu ich planów gospodarki niskoemisyjnej z perspektywą do roku 
2050, jak również poszukiwaniu źródła finansowania zawartych w nich inwestycji. 

Do udziału w wybranych warsztatach projektowych zostanie również zaproszony przedstawiciel  
z Ministerstwa Energii, mając na uwadze zamierzenia wypracowania rekomendacji dla władz 
krajowych w zakresie priorytetów energetycznych do roku 2050. Koszt podróży (samolot, 
pociąg), jak i noclegu w hotelu zostanie pokryty ze środków projektu. Rolą Ministerstwa byłoby 
również wsparcie poprzez doradztwo wielopoziomowego zarządzania w odniesieniu do 
planowania  
i wdrażania projektów energetycznych, jak również współpraca z władzami regionalnymi przy 
promocji projektu i wypracowywaniu rekomendacji odnośnie priorytetów energetycznych  
dla Polski do roku 2050.  



Nabór wniosków projektowych w programie Horyzont 2020 w wybranym konkursie kończy się  
7 czerwca br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu pięciu miesięcy od daty zakończenia 
naboru wniosków. 

Całkowity budżet projektu szacuje się na kwotę 1.965.110,94 EUR na okres 3 lat (planowane 
rozpoczęcie realizacji projektu: I kwartał 2018 roku). Budżet UMWW na cały okres realizacji 
projektu wyniósłby ok. 99.760,00 EUR, przy dofinansowaniu 100% kosztów kwalifikowanych. 

Uchwała stanowi podstawę złożenia wniosku aplikacyjnego dot. ww. projektu wraz z 
niezbędnymi załącznikami. Uchwała nie pociągnie za sobą konsekwencji finansowych w 
bieżącym roku budżetowym, gdyż projekt nie przewiduje działań w 2017 r.  
W przypadku przyjęcia projektu C-Track 50 do dofinansowania (100%), podpisanie umowy ma 
nastąpić w ciągu 8 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków. Wtedy  konieczne będzie 
utworzenie odrębnego planu finansowego dla projektu i umieszczenie go w planie wydatków 
budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 r., a także wprowadzenie budżetu projektu  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego.  

Projekt odnosi się do celów wyznaczonych w „Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku” (cel strategiczny 3. „Lepsze zarządzanie energią” wraz z celami 
operacyjnymi: 3.1. Optymalizacja gospodarowania energią, 3.2. Rozwój produkcji  
i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz 3.3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 
regionu). Zakłada się wypracowanie rekomendacji w tych tematach. 
 
W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały uważa się za celowe. 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 
 


