Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4359/2010
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

Siódma część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013

Lp.

1

Nazwa projektu

Budowa drogi
powiatowej
łączącej drogę
krajową nr 5
Poznań-Wrocław
z m. Widziszewo

1
2

Orientacyjny
koszt
całkowity
projektu
(mln euro)

2

1,524

Maksymalny
przewidywany
poziom/kwota
dofinansowania1

50%

Przewidywany
okres realizacji
projektu (od
roku- do roku)

2011

Poziom dofinansowania liczony od wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji
tj. 6 102 879,12 PLN wg kursu euro = 4,004 (kurs EBC z dn. 29.07.2010r.)

Miejsce
realizacji
projektu

Powiat
Kościański

Instytucja
odpowiedzialna za
realizację projektu

Uzasadnienie realizacji projektu

Starostwo
Powiatowe
w Kościanie

Nowobudowana droga zwiększy dostępność
do terenów inwestycyjnych Podstrefy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
co
znacząco
wpłynie
na
ich
atrakcyjność. Budowa drogi służyć zatem
będzie przyciąganiu kolejnych inwestorów,
co będzie skutkowało korzyściami społecznymi
i gospodarczymi dla okolicznych miejscowości.
Ponadto droga ta uzupełni sieć dróg
publicznych na terenie powiatu kościańskiego
i służyć będzie lokalnej społeczności.

2

Centrum
Edukacyjne Usług
Elektronicznych
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu

3

3

24,850

75%

2010-2013

tj. 99 500 000 PLN wg kursu euro = 4,004 (kurs EBC z dn. 29.07.2010r.)

Poznań

Uniwersytet
Ekonomiczny
w Poznaniu

Rozwój
technologii
informacyjnokomunikacyjnych i ich upowszechnienie
w skali globalnej powoduje konieczność
stawienia
czoła
nowym
wyzwaniom
badawczym i dydaktycznym. Niezbędna jest
integracja
nauk
ekonomicznych,
matematycznych i informatycznych, aby móc
rozumieć
zjawiska
zachodzące
w elektronicznej gospodarce i skutecznie nią
zarządzać,
co
jest
niemożliwe
bez
odpowiednio wykształconych kadr. Miejscem
takiej integracji w odniesieniu do badań
naukowych,
kształcenia
studentów
i współpracy z praktyką gospodarczą będzie
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych.
Realizacja inwestycji pozwoli na lepsze
dostosowanie
działalności
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb rynku
pracy w kierunku umożliwienia wzrostu
kształcenia studentów w dziedzinach ważnych
z
punktu
widzenia
międzynarodowej
konkurencyjności gospodarki polskiej oraz
atrakcyjności
Polski
dla
inwestorów
zagranicznych, w takich obszarach jak
w szczególności: informatyka i ekonometria,
matematyka
stosowana,
technologie
informacyjne,
techniczne
zastosowania
Internetu,
logistyka
międzynarodowa
z
wykorzystaniem
technologii
informatycznych.

