
Uchwała nr 4710/2014 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 maja  2014 roku 
 
w sprawie: ogłoszenia drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury w roku 2014. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, 
poz. 1536 z późn. zm.), uchwały nr XXXVIII/756/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, w związku z uchwałą                        
Nr XLV/865/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. zmieniającą 
uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.                 
w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 
                                                                       §1 
Ogłasza się drugą edycję otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia 
lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
w roku 2014, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż w dniu 08 sierpnia 2014 roku, a ich zakończenie 
nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2014 roku. 
 
 

§2 
Treść ogłoszenia konkursowego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona 
zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
                                                                       §3 
Komisja konkursowa do oceny ofert składanych w drugiej edycji otwartego konkursu ofert 
na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2014 zostanie powołana odrębną uchwałą. 
 

§4 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
                                                                       §5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały nr 4710/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 maja 2014 r. 

 
w sprawie: ogłoszenia drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury w roku 2014. 
 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi konsekwencję przyjętego przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014” oraz uchwały Nr XLV/865/14 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na rok 2014.  

Wśród licznych zakresów zadań, jakie objęte zostały „Programem...” znajdują się między 
innymi zadania z zakresu kultury, jako ważnego obszaru działalności, wymagającego wspierania 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych 
ofert, mieszczących się w ramach określonych w „Programie...” zadań priorytetowych z zakresu 
kultury, tj: 
1) wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale 

promocyjnym regionu, 
2) realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki 

oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski, 
3) realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców 

Wielkopolski, 
4) wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami, 
5)  praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym,  
6) realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej, 
7) wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury 
w miejscowościach oddalonych od centrów kultury, 
8) organizacja przedsięwzięć promujących niematerialne dziedzictwo Wielkopolski, 
9) organizowanie i promowanie przedsięwzięć popularyzujących postać Błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego w związku z 200. rocznicą urodzin,  
10) zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii,  

11) kulturalne ikony regionu,  

12) kooperacja z instytucjami kultury,  

13) wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym,  

 
Podmioty działające w sferze kultury stanowią bardzo liczną i różnorodną grupę. 

Ich udział w życiu kulturalnym Wielkopolski trudno jest przecenić. Wiele organizowanych 
przez nie przedsięwzięć w dużym stopniu uzależnionych jest od dotacji samorządów. 
Mając na względzie powyższe okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni 
uzasadnione. 


