
 

Uchwała Nr 960/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 sierpnia 2011 roku 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu 

innowacyjnego testującego pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja 

na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” oraz 

udzielenia upoważnienia do zawarcia umów o partnerstwie 

 

   

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 10 

Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego Nr 628/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego 

naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. 

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia 

trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

Ogłasza się wybór partnerów do wspólnej realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. 

„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia 

trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Priorytetu 

VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Projekty innowacyjne ze środków Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

1) Partner 1: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu,                  

do którego obowiązków należeć będzie stworzenie modelu preinkubacji oraz 

inkubacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na otwarty rynek pracy 

(tworzenie podmiotów ekonomii społecznej),   

2) Partner 2: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie,                   

do której obowiązków należeć będzie stworzenie modelu partnerstwa prywatno– 

społecznego pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a przedsiębiorstwami,  

3) Partner 3: Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z siedzibą                          

w Poznaniu, do której obowiązków należeć będzie dostosowanie do potrzeb 

regionalnych odbiorców modelu systemu informatycznego pozwalającego na 

koordynację podejmowanych na rzecz ekonomii społecznej działań przez wszystkie 

podmioty działające w regionie; wdrożenie systemu wśród użytkowników (instytucje, 



 

organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej) i przeszkolenie 

potencjalnych użytkowników, 

4) Partner 4: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z siedzibą w Poznaniu, do której 

obowiązków należeć będzie stworzenie modelu edukacji składającego się                         

z programu szkoleń dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej. 

  

§2 

Upoważnia się Panią Aleksandrę Kowalską Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu do zawarcia umów o partnerstwie z partnerami, o których mowa            

w § 1 niniejszej uchwały. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej             

w Poznaniu. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 960/2011  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 sierpnia 2011 roku 

 

 

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 628/2011 z dnia 26 maja 

2011 roku został ogłoszony otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu 

innowacyjnego testującego pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja 

na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” 

realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Projekty 

innowacyjne ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

W wyznaczonym terminie otwartego naboru do dnia 20 czerwca 2011 r. do Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wpłynęło 11 ofert. Komisja odpowiedzialna za 

przeprowadzenie naboru, powołana powyższą uchwałą Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, dokonała oceny ofert. Dwie z nich nie spełniały wymogów formalnych, 

określonych w § 5 pkt. 2 Regulaminu otwartego naboru na partnerów, natomiast 9 ofert 

zakwalifikowano do etapu oceny merytorycznej. Oferty, które osiągnęły minimum 65 

punktów, zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji. W ich wyniku wyłonione zostały oferty                     

4 podmiotów, które gwarantują najwyższą jakość wspólnej realizacji projektu „Wielkopolskie 

Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości 

funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Tomasz Bugajski 

    Członek Zarządu 


