
Uchwała nr VI/97/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Promocji Gospodarczej Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2011 – 2020. 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 w związku z  art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) 
oraz art. 16 ust. 1 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 
216 poz. 4708 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Przyjmuje się Strategię Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 
2011 – 2020. 

2. Dokument, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 

 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

§ 4 
 

Uchwała podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały nr VI/97/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia 2011r. 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Gospodarczej Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2011 – 2020. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie województwa władze 
województwa określają strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności 
podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Dlatego 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność 
przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy 
„Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, korzystając z procedury 
przetargowej, wybrał firmę AGERON Polska z siedzibą w Warszawie, która opracowała 
dokument Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 
2020.  

Strategia Promocji Gospodarczej wpisuje się w drugi cel strategiczny Strategii 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego dotyczący zwiększenia efektywności 
wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa poprzez tworzenie systemów 
informacji oraz promocji dla przedsiębiorstw oraz promocje powiązań kooperacyjnych w 
gospodarce. Jednocześnie Strategia Promocji Gospodarczej dopełnia Regionalną Strategię 
Innowacji w szczególności w programach „Skuteczne Instytucje Otoczenia Biznesu” oraz 
„Innowacyjne Przedsiębiorstwa”.  

Idea stworzenia Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2011-2020 jest inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikającą z 
konieczności opracowania dokumentu pozwalającego na kompleksową i spójną promocję 
gospodarczą Wielkopolski, w kontekście wyzwań, jakie stawiają przed regionem 
uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.  
 

Strategia Promocji Gospodarczej jest efektem przeprowadzonej kompleksowej 
diagnozy gospodarczej regionu przy współudziale podmiotów Systemu Gospodarczego 
Wielkopolski. Przeprowadzona diagnoza regionu wskazuje na istotne szanse, jakie 
zarysowują się w otoczeniu, i jakie województwo powinno wykorzystać, by podnieść tempo 
rozwoju gospodarczego, wzmocnić pozycję regionu na tle kraju i Europy oraz zapewnić 
wzrost jakości życia swoim mieszkańcom. 
 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


