
Uchwała Nr 412/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 kwietnia 2015 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu międzynarodowego pn. „Innovations of Social Enterprises” 

(Innowacje w przedsiębiorstwach społecznych) w ramach Programu Interreg Europa 

Środkowa Priorytet 1. Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Cel 

szczegółowy 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji 

w celu wzmocnienia regionalnych zdolności innowacyjnych w Europie Środkowej w 

ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.)              

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się, że  Województwo Wielkopolskie podejmie działania zmierzające do 

przystąpienia do projektu międzynarodowego pn. „Innovations of Social Enterprises” 

(Innowacje w przedsiębiorstwach społecznych) w ramach Programu Interreg Europa 

Środkowa Priorytet 1. Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Cel 

szczegółowy 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w 

celu wzmocnienia regionalnych zdolności innowacyjnych w Europie Środkowej w ramach 

Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

i realizacji tego projektu w charakterze Partnera. 

 

§ 2 

Upoważnia się Panią Aleksandrę Kowalską Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu do podpisywania wszelkich dokumentów i składania oświadczeń woli 

w sprawach, o których mowa w § 1. 

 

 



§ 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 412/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 kwietnia 2015 roku 

  

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu międzynarodowego pn. „Innovations of Social Enterprises” 

(Innowacje w przedsiębiorstwach społecznych) w ramach Programu Interreg Europa 

Środkowa Priorytet 1. Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Cel 

szczegółowy 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji 

w celu wzmocnienia regionalnych zdolności innowacyjnych w Europie Środkowej w 

ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera. 

 

Projekt międzynarodowy pn. „Innovations of Social Enterprises” (Innowacje 

w przedsiębiorstwach społecznych)  ma na celu budowanie sieci transnarodowych powiązań 

w obszarze innowacji na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorstw społecznych 

i wypracowywanie praktycznych rozwiązań (narzędzi) na rzecz budowania trwałości, 

stabilności przedsiębiorstw społecznych w UE. 

 

W wyniku międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Innovations of Social 

Enterprises” (Innowacje w przedsiębiorstwach społecznych)  zakłada się wypracowanie m.in.  

a/ modelu wsparcia transferu innowacji do przedsiębiorstw społecznych, w tym trzech 

instrumentów wsparcia (finansowy, metody pracy, dostępne innowacje);  

b/ transnarodowej sieci wsparcia w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach 

społecznych; 

c/ lokalnych sieci wsparcia w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach 

społecznych. 

 

 



W realizację projektu planuje się zaangażowanie instytucji z 7 krajów, w tym z Włoch, 

Niemiec, Chorwacji, Czech, Słowenii, Węgier, Polski.  Planowany czas realizacji projektu to 

lata 2016 - 2019. 

  

Szczegółowy zakres planowanych działań, czas trwania, harmonogram przedsięwzięcia 

i budżet projektu zostaną doprecyzowane po podjęciu współpracy, po zakwalifikowaniu się 

do drugiego etapu.  

 

Przyjęcie uchwały daje podstawę do podjęcia działań zmierzających do przystąpienia przez 

Województwo Wielkopolskie oraz realizacji, w charakterze Partnera, projektu 

międzynarodowego „Innovations of Social Enterprises” (Innowacje w przedsiębiorstwach 

społecznych) w partnerstwie międzynarodowym.  

 

Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych w bieżącym roku budżetowym. 

W przypadku akceptacji wniosku projektu międzynarodowego „Innovations of Social 

Enterprises” (Innowacje w przedsiębiorstwach społecznych) i przyjęcia go do realizacji, 

konieczne będzie utworzenie odrębnego planu finansowego i umieszczenie go w planie 

wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019. 

 

Szacowany budżet projektu to 2,5 mln euro. Budżet Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu wyniesie ok. 130 000,00 euro. Wymagany jest wkład własny 

Województwa Wielkopolskiego w wysokości  15% - ok. 20 000,00 euro w czasie trwania 

projektu, czyli ok. 7 000,00 euro rocznie. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Marzena Wodzińska 
Członek Zarządu 

 


